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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ      
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเหล่านี  ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหลา่นี ้ 

1. รายการกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ
บริษัทฯ) เพ่ือจดัจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอ่ืนๆ ซึง่ข้อตกลงดงักลา่วมีข้อก าหนด
เก่ียวกบัการรับคืนสินค้าในระยะเวลาท่ีก าหนดภายหลงัจากการขายสินค้า 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าวส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 เป็น
จ านวนเงิน 831.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท และมีรายการรับคืนสินค้าท่ี
แสดงรวมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 15.95 ล้านบาท  และบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเผ่ือสินค้ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนรวม 19.70 ล้านบาท 
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ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญในการสอบบัญชี เน่ืองจากใน
สถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่าย
บริหาร ซึง่อาจรวมถึงรายการขายท่ีไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทัว่ไป รวมถงึมีการใช้ดลุยพินิจเป็นอย่างมากใน
การก าหนดสมมตุิฐานในการค านวณคา่เผ่ือสินค้ารับคืนดงักลา่ว  

ดังนัน้ การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
เก่ียวกับการขายท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยัง
ห้างสรรพสินค้า และการก าหนดราคาตามโครงสร้างท่ีได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับ
รายการขายกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอื่นหรือกับการขายให้บุคคลอื่น พบว่ารายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
เป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ข้าพเจ้ายงัได้ประเมินความเหมาะสมของสมมตุิฐานส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในค านวณส ารองสินค้ารับคืน โดยการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือรายงานประมาณการรับคืนสินค้า ซึง่ประกอบด้วยอตัราการรับคืนสินค้าย้อนหลงั อตัรา
ก าไรขัน้ต้น เป็นต้น นอกจากนีข้้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมลูประมาณการรับคืนสินค้ากบัข้อมลูการรับคืนสินค้า
ท่ีเกิดขึน้จริงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ายจดัการฯ เก่ียวกับข้อสมมุติฐานการ
ปรับลดอตัรารับคืนด้วยการบริหารจัดการหน้าร้านท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ในงวดปัจจุบัน และแนวโน้มอตัรา
การรับคืนท่ีลดลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  

2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองหนังท่ีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 342.49 ล้าน
บาท และ 287.65 ล้านบาท ตามล าดับ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี 
(Devaluation) ให้ต ่ากว่าต้นทนุทนัทีท่ีมีข้อบ่งชี ้เช่น อายขุองสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าท่ีรับคืน เป็น
ต้น  โดยต้องใช้ดลุพินิจวา่เป็นสินค้าล้าสมยั ราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ เป็นต้น  

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับเป็นเร่ืองส าคญัในการสอบบญัชีเน่ืองจากมลูค่าสินค้าคงเหลือมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมยัหรือตกรุ่นของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดกูาล และมี
การใช้นโยบายท่ีก าหนดโดยฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการปรับลดมลูค่าสินค้าซึง่มีการใช้ดลุยพินิจเป็นอย่างมาก  

ดงันัน้ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของแนวปฏิบัติท่ีใช้ในการปรับลด
ราคา เช่น ความถ่ีของการปรับลด การระบุสินค้าท่ีต้องปรับลด เช่น อายุของสินค้า จ านวนครัง้ท่ีได้น าสินค้าไป
จัดรายการ สภาพสินค้า ราคาท่ีปรับลด และความจ าเป็นท่ีต้องปรับลดมากกว่า 1 ครัง้ เป็นต้น ว่ามีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์  ข้าพเจ้ายงัได้สอบทานเอกสารหลกัฐานรายการขายสินค้าส าเร็จรูปกลุ่มท่ีมีการปรับ
ลดมลูค่าสินค้าแล้วในระหวา่งปีจนถึงวนัท่ีในรายงาน และพบว่าราคาขายสินค้ามลูค่าสงูกว่ามลูค่าท่ีปรับลดไป
แล้ว 

นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึง
สมมติฐานส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายใน
การขาย เป็นต้น 
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3. การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงนิลงทุนทั่วไป 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561  
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจ านวน 29.37 ล้านบาท และในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็น
จ านวน 4.89 ล้านบาท และจ านวน 9.50 ล้านบาท ตามล าดบั และในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปสทุธิเป็นจ านวน 
380.36 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 70.35 ล้านบาท และค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
จ านวน 41.09 ล้านบาท และจ านวน 37.09 ล้านบาท ตามล าดบั 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการสอบบัญชีเน่ืองจากการทดสอบการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนีม้ีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบ เน่ืองจากเงินลงทุนมีมลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนต ่ากว่ามลูค่าท่ีลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และมีสาระส าคญัต่องบการเงิน โดยการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนขึน้อยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ และข้อสมมติฐานท่ี
ส าคญัในการพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนวา่ถกูต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด 

ดงันัน้ การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการท าความเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน  สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายใน การทดสอบการค านวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
เก่ียวกบัข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
และบริษัทฯ น ามาใช้ในการค านวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ใน
การประมาณการมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและรายงานของผู้ สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขดัแย้งท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัทตามท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 
  



4 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหลา่นีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น  เพ่ือให้สามารถจดัท า
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
การด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้ บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้วา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
รวมเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถงึ 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคมุภายใน   

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร   
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร  และจาก
หลกัฐานท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงิน
รวมแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัส าคญัของ
ระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าพบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ี
ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี ้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว  
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