รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ธนู ลัก ษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ม บริ ษั ท ) ซึ่ง
ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น รวม รวมถึ งหมายเหตุส รุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ และได้ ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ
บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็น ว่า งบการเงิ น รวมข้ างต้ น นี แ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ น งาน และ
กระแสเงิ นสดสาหรั บปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริ ษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของ
บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติตามความรั บ ผิ ดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบัน ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ม้ าพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี ้
1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ ได้ ทาบันทึกข้ อตกลงทางการค้ ากับ บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่ วมกันกับ
บริ ษัทฯ) เพื่อจัดจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ ในห้ างสรรพสินค้ าและช่องทางอื่นๆ ซึง่ ข้ อตกลงดังกล่าวมีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการรับคืนสินค้ าในระยะเวลาที่กาหนดภายหลังจากการขายสินค้ า
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีรายการขายสินค้ าให้ กับบริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จานวนเงิน 937.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริ ษัท และมีรายการรับคืนสินค้ าที่
แสดงรวมในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จรวมและงบเฉพาะกิ จการในระหว่างปี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
จานวน 15.88 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ได้ บันทึกประมาณการค่าเผื่อสินค้ ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวนรวม 20.10 ล้ านบาท
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ข้ าพเจ้ าพิ จารณาว่ารายการกับ กิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกันดังกล่าวเป็ นเรื่ องส าคัญ ในการสอบบัญ ชี เนื่ องจากใน
สถานการณ์ ทั่วไปแล้ ว รายการค้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ าย
บริ หาร ซึง่ อาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยทัว่ ไป รวมถึง มีการใช้ ดลุ ยพินิจเป็ นอย่างมากใน
การกาหนดสมมุติฐานในการคานวณค่าเผื่อสินค้ ารับคืนดังกล่าว
ดังนัน้ การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิ บัติตามระบบการควบคุม
เกี่ ยวกับ การขายที่ เกี่ ย วกับ กิ จการที่ เกี่ ย วข้ องกัน ซึ่งประกอบด้ วยการรั บ รู้ รายได้ เมื่อได้ มีการส่งสิน ค้ าไปยัง
ห้ างสรรพสินค้ า และการกาหนดราคาตามโครงสร้ างที่ ได้ ตกลงร่ วมกัน ข้ าพเจ้ ายังได้ เทียบเคียงราคาขายกับ
รายการขายกับ กิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกัน อื่นหรื อกับการขายให้ บุคคลอื่น พบว่ารายการกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกัน
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ข้ าพเจ้ ายังได้ ประเมินความเหมาะสมของสมมุติ ฐานสาคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในคานวณสารองสินค้ ารับคืน โดยการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือรายงานประมาณการรับคืนสินค้ า ซึง่ ประกอบด้ วยอัตราการรับคืนสินค้ าย้ อนหลัง อัตรา
กาไรขันต้
้ น เป็ นต้ น นอกจากนีข้ ้ าพเจ้ าได้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลประมาณการรับคืนสินค้ ากับข้ อมูลการรับคืนสินค้ า
ที่เกิดขึน้ จริ งตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการฯ เกี่ยวกับข้ อสมมุติฐานการ
ปรั บลดอัตรารับคืนด้ วยการบริ หารจัดการหน้ าร้ านที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในงวดปั จจุบัน และแนวโน้ มอัตรา
การรับคืนที่ลดลงในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
2. มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือประเภทเสื ้อผ้ าและเครื่ องหนัง ที่ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ สินค้ าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 345.73 ล้ าน
บาท และ 291.21 ล้ านบาท ตามล าดับ โดยกลุ่ม บริ ษั ท มี น โยบายในการปรั บ ลดมูล ค่าสิ น ค้ าในระหว่างปี
(Devaluation) ให้ ต่ากว่าต้ นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี ้ เช่น อายุของสินค้ าคงเหลือ สภาพสินค้ า และสินค้ าที่รับคืน เป็ น
ต้ น โดยต้ องใช้ ดลุ พินิจว่าเป็ นสินค้ าล้ าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็ นต้ น
ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับเป็ นเรื่ องสาคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน ความเป็ นไปได้ ของสินค้ าล้ าสมัยหรื อตกรุ่ นของสินค้ าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมี
การใช้ นโยบายที่กาหนดโดยฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้ าซึง่ มีการใช้ ดลุ ยพินิจเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่ใช้ ในการปรั บลด
ราคา เช่น ความถี่ของการปรับลด การระบุสินค้ าที่ต้องปรับลด เช่น อายุของสินค้ า จานวนครัง้ ที่ได้ นาสินค้ าไป
จัด รายการ สภาพสิ น ค้ า ราคาที่ ป รั บ ลด และความจาเป็ นที่ ต้องปรั บ ลดมากกว่า 1 ครั ง้ เป็ นต้ น ว่ามีค วาม
เหมาะสมต่อสถานการณ์ ข้ าพเจ้ ายังได้ สอบทานเอกสารหลักฐานรายการขายสินค้ าสาเร็ จรู ปกลุ่ มที่มีการปรับ
ลดมูลค่าสินค้ าแล้ วในระหว่างปี จนถึงวันที่ในรายงาน และพบว่าราคาขายสินค้ ามูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ปรับลดไป
แล้ ว
นอกจากนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ทดสอบการแสดงมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิ ที่ คาดว่าจะได้ รับ รวมถึง
สมมติฐานสาคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ ประกอบด้ วย ราคาขาย และค่าใช้ จ่ายใน
การขาย เป็ นต้ น
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3. การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนทั่วไป
ตามที่ กล่าวไว้ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 12 งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิเป็ นจานวน 27.54 ล้ านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี เงิน ลงทุน ทั่วไปสุท ธิ เป็ น
จานวน 379.66 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจานวน 72.18 ล้ านบาท และค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไปในงบการเงินรวมและงบเฉพาะ
กิจการจานวน 41.94 ล้ านบาท และจานวน 37.94 ล้ านบาท ตามลาดับ
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้ อยค่าของเงิน
ลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนีม้ ีนยั สาคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมลู ค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีสาระสาคัญต่องบการเงิน โดยการพิจารณาการ
ด้ อยค่าของเงินลงทุนขึน้ อยู่กับการใช้ ดุลยพิ นิจของผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท ฯ และข้ อสมมติ ฐานที่
สาคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนว่าถูกต้ องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด
ดังนัน้ การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึ งการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บัติงานและการควบคุม
ภายในที่ เกี่ยวข้ องกับการพิ จารณาการด้ อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิ บัติตามการ
ควบคุมภายใน การทดสอบการคานวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิ จารณาของผู้บริ หาร
เกี่ยวกับข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผ้ บู ริ หารของกลุ่มบริ ษัท
และบริ ษัทฯ นามาใช้ ในการคานวณการด้ อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ ดุลยพินิจ หรื อข้ อสมมติฐานต่างๆ ใน
การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อ มูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงิ น รวมและรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ที่ อยู่ในรายงานประจ าปี นัน้ ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับ รายงาน
ประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิ จารณาว่าข้ อมูลอื่นมี
ความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมหรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่า
ข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจาปี ของกลุม่ บริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุ ปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั
ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าจะสื่อสารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ู มีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการ
ดาเนินการแก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวม
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทา
งบการเงินรวมที่ ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิน รวม ผู้บริ หารรั บ ผิ ดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัท ในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์ การบัญชีสาหรั บ
การด าเนิ น งานต่อ เนื่ อง เว้ น แต่ ผ้ ูบ ริ ห ารมี ความตัง้ ใจที่ จ ะเลิ ก กลุ่มบริ ษั ท หรื อหยุด ดาเนิ น งานหรื อไม่ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ได้ ความเชื่ อมั่ น อย่ างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ น รวมโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมูลที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือได้ วา่ มีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงิน
รวมเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่ เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้ น การแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ ไม่ตรงตามข้ อเท็ จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุป ระสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร และจาก
หลักฐานที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้ เกิ ดข้ อสงสัย อย่างมีสาระส าคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัท ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของ
ข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงิน
รวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ ของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ ทัง้ หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่
ข้ าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับ ผู้มีห น้ าที่ ในการก ากับ ดูแ ล ข้ าพเจ้ าได้ พิ จ ารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญ มากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ า เพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อ
ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
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