บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อาปิ โก ไฮไทค จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั อาปิ โก ไฮไทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั อาปิ โก
ไฮเทค จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งในระหว่างปี
โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ
และการวัดมูลค่าของค่าความนิยม ซึ่งยังไม่แล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี
แต่อย่างใด

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนสาหรับยานยนต์ แม่พมิ พ์ และอุปกรณ์จบั ยึด
จาหน่ายรถยนต์ และบริ การซ่อมรถยนต์ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มาจากการจาหน่ายชิ้นส่ วนสาหรับ
ยานยนต์ ซึ่งมีปริ มาณรายการสู งและมีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 58 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั โดยรายได้ดงั กล่าว
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจต่อการรับรู ้รายได้
จากการจาหน่ายชิ้นส่ วนสาหรับยานยนต์ โดยเฉพาะเรื่ องงวดการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ
ทาความเข้าใจและสุ่ มเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมสาคัญที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และรายการขายที่เกิดขึ้น
ในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
จาเป็ นต้องอาศัยการประมาณการจากประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่ วนของ
การประมาณการค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพหรื อเคลื่อนไหวช้า
ซึ่งการประมาณดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์วงจรอายุของสิ นค้า การแข่งขันทางการตลาด และสภาพเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โดยทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทาน
ความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือ เพื่อระบุถึง
กลุ่มสิ นค้าที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ชา้ กว่าปกติ และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุ ทธิที่กิจการ
ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
การด้ อยค่ าของอาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวม และการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและค่ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ และดอกเบีย้ ค้ างรั บจากบริ ษทั ย่ อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน ซึ่งฝ่ ายบริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการบริ หารทางด้านการเงินและการดาเนินงานเพื่อให้บริ ษทั ย่อยแห่งนั้นมีผล
การดาเนินงานที่ดีข้ ึนในอนาคต และบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนินงานที่ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน 762 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมอยูใ่ นบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามมูลค่าสุ ทธิจานวนเงิน 542
ล้านบาท และมีเงินให้กยู้ มื รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวรวมเป็ นจานวนเงิน 2,124 ล้านบาท
ซึ่งแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยข้างต้นซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้กยู้ มื แก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เนื่องจากบัญชีเหล่านี้จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิด
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผือ่ การด้อยค่าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทาความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้
ในการจัดทาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ย่อย โดยทาความเข้าใจในกระบวนการที่ทาให้ได้มา
ซึ่งตัวเลขดังกล่าว และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมิน
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว รวมถึง
เปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการกาหนด
อัตราคิดลดโดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ กับบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมที่เปรี ยบเทียบกันได้
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่องได้
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- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระ และได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการ
ที่ขา้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้
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