
 
บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น  

  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี

สินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควร

ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ

เรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
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การซือธุรกิจ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 11.1 บริษทัไดเ้ขา้ซือกิจการของบริษทั เอไอ 

ซอฟท์ จาํกัด เป็นจาํนวนเงิน 10.20 ล้านบาท บริษัทได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพือวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนีสินทีรับมา และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีซือกิจการ 

ตลอดจนการรับรู้ค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจเสร็จสินแล้ว ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในเรืองนีเนืองจากมูลค่า

ของค่าความนิยมขึนอยู่กบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า ณ วนัซือกิจการ นอกจากนีวิธีการประเมิน

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิเกียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญั ซึงขอ้มูลและขอ้สมมติฐานทีใช้มีผลต่อการ

ประเมินมูลค่าของค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงค์ในการเขา้ทาํรายการซือ ตลอดจน

อ่านสัญญาซือขายธุรกิจและเอกสารอืนทีเกียวขอ้ง ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรพัยที์ไดม้าและหนีสิน

ทีรับมาทงัหมดรวมถึงสิงตอบแทนในการซือ ซึงจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทาํการประเมินความรู้ความสามารถ

และความเป็นอิสระของผูป้ระเมิน ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติและวิธีการวดัมูลค่าทีใช้ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมา ทีอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลภายใน พร้อม

ทงัทดสอบการคาํนวณ และพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 11 เกียวกบัการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และค่าความนิยมเนืองจากมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อบริษทัย่อยของ

บริษัททีดําเนินงานให้บริการเกียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการอืนทีเกียวเนือง ฝ่ายบริหารพิจารณา

เกียวกับการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 

ในอนาคตของบริษทัย่อยนัน ซึงการประมาณการดงักล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจ และขอ้สมมติฐานทีสําคญั เช่น 

อตัราเติบโตของรายได ้และการประมาณการค่าใชจ่้ายของฝ่ายบริหาร  

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนในการจดัทาํแผนงานและการดาํเนินงานในอนาคตของ

บริษทัย่อย ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนและประเมินความเหมาะสมของ

วธีิการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัย่อย ทีผูบ้ริหารของ

บริษทันาํมาใชป้ระมาณการ ทดสอบคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ตามแบบจาํลอง

ทางการเงิน พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงทีสําคญัทีอาจเกิดขึนของขอ้สมมติฐานทีฝ่ายบริหารใชใ้นการ

พิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยวา่มีความน่าเชือถือเหมาะสมกบัสถานณ์การปัจจุบนัหรือไม่ 
 

การรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นการขายพร้อมติดตงั ซึงมีเงือนไข

และขอ้ตกลงทีแตกต่างกนัในแต่ละสัญญา และรายไดค้่าบริการบาํรุงรักษาซึงมีสัญญาจาํนวนมาก โดยมีอตัราที 

ไม่เท่ากนั บริษทับนัทึกรับเงินไวเ้ป็นรายไดรั้บล่วงหน้า และทยอยรับรู้รายได้ตามรอบระยะเวลาของสัญญานัน 

ดงันันขา้พเจา้จึงให้ความสําคญักบัการตรวจสอบรายไดด้งักล่าวว่ารับรู้ไวถู้กตอ้งและครบถว้นตามทีบนัทึกไวใ้น

งบการเงิน 
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ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการ

รับรู้รายไดจ้ากการขายและให้บริการ โดยทาํการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัทีเกียวกบัวงจรของรายได ้ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพือทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมทีบริษทั

ออกแบบไว ้สุ่มตรวจสอบสัญญาขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตงัทีบริษทัและบริษทัย่อยทาํกบัลูกคา้

ทังลูกค้าใหม่และลูกค้าต่อเนือง และประเมินความมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลรายได้รับล่วงหน้า 

นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและให้บริการทีเกิดขึนในระหว่างปี 

ตรวจสอบในช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบไปยงัการบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

ในสมุดรายวนั รวมทงัวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการรายไดจ้าก

การขายและให้บริการ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทเีน้น 

 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 ตามทีบริษทัไดเ้ขา้ทาํการซือหุน้บริษทั 

วนิสตาร์เทค จาํกดั ซึงถือเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิทีระบุได ้ณ วนัทีซือกิจการแลว้เสร็จในไตรมาสที 2 ปี 2562 ดงันัน บริษทัจึงไดท้าํการปรับปรุงงบการเงิน

ยอ้นหลงัเกียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดร้วมทงัค่าความนิยม ณ วนัทีซือกิจการ จากทีเคย

บนัทึกไวเ้ดิม สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ทีแสดงเปรียบเทียบได้

มีการปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลกระทบของรายการปรับปรุงดงักล่าว ทงันีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไข

เกียวกบัเรืองดงักล่าวนี 

 

เรืองอืน 

 งบการเงินรวม (ก่อนปรับปรุง) ของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือนไขตามรายงานลงวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเน้นเกียวกบัการปรับปรุงงบการเงินที

อาจมีขึนจากผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากการซือธุรกิจตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 3 “การรวมธุรกิจ” 

 

ข้อมูลอืน 

ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนัน  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความเชือมนั

ต่อขอ้มูลอืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว 

ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริง

นนั ทงันี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษัทและ

บริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้  

ผู ้มีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 

ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจและการสังเกต

และสงสัยเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตาม

วธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   
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 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง   

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้

เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ได้สือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคญัซึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที

มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้สือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์

ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัมาก

ทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกียวกับ เรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรือง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว   

   ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนางสาวสุลลิต  อาดสว่าง 

                                                                                       

 

 

 

(นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 
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