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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึงประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที  ธันวาคม  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีทีสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเชน่กัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  ผลการดำเนินงานและกระแสเงนิสด สำหรับ

ปีสินสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ   จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพ

เจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุในข้อกำหนดนันด้วย    ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที

ข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมลูและเหตุการณ์ทีเน้น 

ทังนี  ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่อกรณีเหล่านีแต่อย่างใด ข้าพเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมข้อต่อไปนี

ก) ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ .  และข้อ    เนืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา   กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงนิสำหรับปีสินสุดวันที    ธันวาคม    โดยเลือกนำแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสำหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  ทปีระกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ 

ข) ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ  เกยีวกับการทีบริษัทฯลงทุนในการร่วมค้า บริษัทฯได้เสร็จสินการ

ประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรบัมา ณ วันทีลงทุนในการร่วมค้าแล้วในระหว่างปีปัจจบุัน และบริษัท

ได้นำมูลค่าดังกล่าวไปปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม ทีแสดงเป็นข้อมลู

เปรียบเทียบไว้ ณ ทีนี เพอืสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรบัมาดังกล่าว

เรอืงสำคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสำคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆทีมนีัยสำคัญทีสุดตามดุลยพนิิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงนิสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจา้ได้นำเรืองเหล่านมีาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรืองเหล่านี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึงได้รวมความรับผิดชอบทีเกยีวกับเรืองเหล่านีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ

ทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน 

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรืองเหล่านด้ีวย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจา้ต่องบการเงินโดยรวม เรืองสำคัญในการตรวจสอบพรอ้มวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรืองมีดังต่อไปนี
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การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรพัย์และดอกเบียเงินให้กู้ยมืเพือซือหลักทรัพย์ 

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์และดอกเบียเงินให้กู้ยืมเพือ ซอืหลักทรัพย์ ซงึตาม

ทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที  กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย ์และดอกเบีย

เงินให้กู้ยืมเพอืซือหลักทรัพย์สำหรับปี  จำนวน  ล้านบาท    และ  ล้านบาท ตามลำดับ ซึงคิดเป็นอัตราร้อยละ  

และร้อยละ    ของรายได้รวมของกลุ่มบรษิัท  โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรพัย์เป็นอัตรารอ้ยละจาก

ปรมิาณการซือขายหลักทรัพย์ ซึงเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีทีมีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขันบันได และคิดดอกเบียเงินให้กู้

ยืมเพอืซือหลักทรัพย์ในลักษณะทีมีอัตราคงท ีโดยมีการปรับอัตราดอกเบียเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขันเนืองจาก

ขนาดและปริมาณของรายการทีเกิดขึนและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมาก   และอัตราค่าธรรมเนียมทีคิดกับลูกค้าขึนอยู่กับหลาย

ปัจจัยอีกทังการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรพัย์    และดอกเบียเงินให้กู้ยืมเพอืซือหลักทรัพย์อาศัยการ

ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกบัการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจาก

การซอืขายหลักทรพัย์และดอกเบียเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าทีถูกต้องตามทีเกิดขึนจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมนิและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเกียวข้องกับการบันทึก

รับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์และดอกเบียเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์  ระบบการควบคุมภายในในระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศทีเกยีวเนอืงกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบียเงินให้กู้

ยืมเพอืซือหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบีย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี   นอก

จากนี ข้าพเจา้ได้วิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรพัย์และดอกเบียเงินให้กู้ยืมเพือซือ

หลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีทีสำคัญทบีันทึกผ่านใบสำคัญทัวไป 

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนธีุรกิจหลักทรัพย์ 

ณ วันที  ธันวาคม   ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยมจีำนวนรวม ,  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ   ของยอด

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบรษิัท ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที . ,  และข้อ  บริษัทย่อยรับรู้ค่าเผือ

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีดังกล่าวตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  การ

ประมาณการค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์มีสาระสำคัญเนืองจากผู้บริหารจำเป็น

ต้องใช้ดุลยพนิิจในการกำหนดเกณฑ์ในการเปลียนแปลงความเสียงด้านเครดิตทีมีนัยสำคัญ     และสมมติฐานทีใช้ในโมเดลที

คำนวณค่าเผือผลขาดทุนดังกล่าว  นอกจากนี  บริษัทย่อยยังมลีูกหนีจำนวนมากราย   และมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินทีเป็น

สาระสำคัญต่องบการเงินรวม     ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพยีงพอของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึนทีเกยีวข้องกับลูกหนีดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดย

 • ประเมนิและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเกยีวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี การจัดชัน

ตามการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของลูกหนี การคำนวณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนและการ

บันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิด

ขนึ

 • ตรวจสอบความเพยีงพอของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน โดย

การสุ่มทดสอบข้อมลูทีนำมาใช้ในการคำนวณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน สถานะคงค้างของลูกหนี    การ

จัดชนัตามการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของลูกหนี การรับชำระเงินภายหลังวันสินรอบระยะเวลารายงาน และการ

คำนวณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลู
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ค่าความนิยม 

ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อที .  บริษัทประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี    หรือเมือใดก็

ตามทีมขี้อบ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน ข้าพเจา้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนือง

จากการประเมนิการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีทีสำคัญทฝ่ีายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการ

คำนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นัน  รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน

ระยะยาวทีเหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมนิการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินรวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบ

ข้อสมมติทีสำคัญทีฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากกลุ่มสินทรพัย์ดังกล่าว 

รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดทีใช้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทีเกียวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของ

กลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมลูอืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซงึรวมถึงข้อมูลทีรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนัน)  ซึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจา้ภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบ

บัญชนีีความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอืนและข้าพเจา้ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชือ

มนัในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมลูอืนนันความรับผิดชอบของข้าพเจา้ทีเกียวเนอืงกับการตรวจสอบงบการเงนิคือการอ่านและพิจาร

ณาว่าข้อมลูอืนนันมีความขัดแย้งทีมีสาระสำคัญกับงบการเงนิหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตาม

ทีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูทีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสือสารเรอืงดังกล่าว

ให้ผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลทราบเพือให้มกีารดำเนินการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าทรีบัผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริหารพจิารณาว่าจำเป็น   เพือให้สามารถจัดทำงบการเงินทีปราศจากการ

แสดงข้อมลูทีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหาร

รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนือง   การเปิดเผยเรืองทีเกยีวกับการดำเนินงาน

ต่อเนืองในกรณีทีมเีรืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการทีดำเนินการต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตังใจที

จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน    หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนืองต่อไปได้ผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลมีหน้าทีในการ

สอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีัตถุประสงค์  เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมลูทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด    และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชซีงึรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผล  คือ   ความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ

ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี    จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำคัญทมีีอยู่ได้เสมอไปข้อมลูทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมือคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงินเหล่านีในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ

และการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนีด้วย
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 •  ระบุและประเมนิความเสียงทอีาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน   ไม่ว่าจะ

                  เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบ   และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียง

                  เหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

                  ความเสียงทีไมพ่บข้อมลูทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงที

     เกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน   การตังใจ

     ละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมลูทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 •  ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกยีวข้องกับการตรวจสอบ    เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะ

                  สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายใน

                  ของกลุ่มบริษัท

 •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

                  การเปิดเผยข้อมูลทีเกยีวข้องทีผู้บริหารจัดทำ

 •  สรุปเกยีวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการทีดำเนินงานต่อเนืองของผู้บริหาร  และสรุป

                  จากหลักฐานการสอบบัญชทีีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมสีาระสำคัญทีเกยีวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจ

                  เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัท  ในการดำเนินงานต่อเนืองหรือไม่  หาก

     ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสำคัญ    ข้าพเจา้จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

     ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกยีวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจา้

     จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในราย

     งานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม    เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท

     ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนืองได้

 •  ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกยีวข้อง   ตลอดจน

     ประเมินว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรือไม่ 

 •  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชทีีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ   หรือของ

     กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนว

     ทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท    ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความ

     เห็นของข้าพเจา้

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลในเรืองต่างๆ ซึงรวมถึงขอบเขต   และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วาง

แผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสำคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมนีัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง กับความเป็น

อิสระ   และได้สือสารกับผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอนืซงึข้าพเจ้าเชอืว่ามีเหตุผลที

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกันไม่ให้ข้าพเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ
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จากเรืองทังหลายทสืีอสารกับผู้มีหน้าทีในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่างๆ ทีมนีัยสำคัญทีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้อธิบายเรืองเหล่านไีว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจา้พิจาร

ณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชแีละการนำเสนอรายงานฉบับนี

เกิดศิริ กาญจนประกาศิต

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 
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