
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวม
และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส าคัญและเรื่องอื่นๆ  
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 



 

 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น า เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
อ้างถึงหมายเหตุ 3 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากตลาดหลักของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นตลาดภายในประเทศซึ่งมีการแข่งขัน
สูง ดังน้ันราคาขายจึงขึ้นอยู่กับภาวการณ์แข่งขันของตลาด ซึ่ง
ส่งผลต่อสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ต้องรับรู้
ในมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพิจารณาประมาณการสินค้า
คงเหลือที่ลดลง โดยการประมาณการเก่ียวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหารและอยู่บนพื้นฐานของภาวการณ์ของตลาด 
นอกจากน้ีสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที่มีนัยส าคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงถือ
เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถาม
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่ามีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
นอกจากน้ีวิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการค านวณ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ (เช่น ราคาขายในใบ
แจ้งหน้ีล่าสุด หักด้วยต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขาย
สินค้าได้) และการค านวณอีกครั้งเพื่อทดสอบความถูกต้องของ
การค านวณในรายงานสินค้าคงเหลือตลอดจนสุ่มทดสอบกับ
เอกสารที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เก่ียวกับสินค้า
คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย 

 
 



 

 

 
การทดสอบด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อ้างถึงหมายเหตุ 3 และ 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเน่ืองจาก สภาวการณ์
ในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งอาจท าให้
เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
การทดสอบด้อยค่าของที่รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงท่ีส าคัญ เน่ืองมาจากเก่ียวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อ
บ่งชี้ในการด้อยค่าหรือไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ประเมินโดยวิธีมูลค่าจากการใช้และ/หรือมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย แล้วแต่ตัวใดตัวหน่ึงจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้น้ันใช้วิธีประมาณ
การจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน  ซึ่ งดุลยพิ นิจดังกล่าวรวมถึง ข้อสมมติ เรื่อง
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต การเจริญเติบโต
ของรายได้ อัตราก าไร และการคาดการณ์กระแสเงินสดใน
อนาคต และการเลือกใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม นอกจากน้ี
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  มียอดคงเหลือที่ มี
นัยส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดังน้ันข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าส าหรับเรื่องดังกล่าว 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของข้อ
บ่งชี้ที่แสดงว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการ
ด้อยค่าและข้อสมมติที่ส าคัญซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ของ
ผู้บริหาร 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้การด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
การด าเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่
ได้รับระหว่างการตรวจสอบ  
 
นอกจากน้ีข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่ส าคัญที่สนับสนุนการ
ประมาณกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต และทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณการด้อยค่า ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความ
เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่
เก่ียวกับข้อสมมติหลักที่ส าคัญในการทดสอบการด้อยค่าใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  หากใน
การปฎิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริงน้ัน ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควร    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้ าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว  
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