
 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์

แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสด

รวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
 รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตเ์ป็นรายการท่ีมีมูลค่าเป็นสาระสําคญัในงบการเงินและเป็นรายการท่ี

ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์เกิดจากสัญญาเช่าจาํนวนมาก และมีจาํนวน

ค่าเช่าและระยะเวลาเช่าท่ีต่างกนัในแต่ละสัญญา โดยบริษทัจะรับรู้รายไดต้ามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญา

เช่านั้นๆ ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดด้งักล่าวเก่ียวกบัความถูกตอ้งและครบถว้น

ของรายการรายไดท่ี้ถูกบนัทึกไวใ้นบญัชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์โดยการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรของรายได ้ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างเพื่อ

ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้โดยทดสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกคา้ การคียส์ัญญาเช่า

เขา้ระบบสุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าท่ีบริษทัทาํกบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้ต่อเน่ืองและประเมินความมี

ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัใช้ในการเรียกขอ้มูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวดนอกจากน้ี 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่าเช่ารถยนต์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตรวจสอบในช่วง

ใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบไปยงัการบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตใ์นสมุดรายวนั รวมทั้ง
วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนของรถยนตท่ี์มีไวใ้ห้เช่าเฉล่ียทั้งปีและอตัราค่าเช่าเฉล่ียต่อคนักบับญัชีรายได้

จากค่าเช่ารถยนตเ์พื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
 
การประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนตใ์หเ้ช่า 

  บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและ

ใกลเ้คียงกบัการจาํหน่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งปี ซ่ึงรถยนตมี์จาํนวนมากและหลากหลายประเภท และรถยนต์

แต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกัน การประมาณการมูลค่าคงเหลือจําเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก เน่ืองจากการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้สมมติฐานท่ีสําคญั ซ่ึงอา้งอิงกบัมูลค่า 

ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเลิกใช้ประโยชน์หรือขายหลงัสัญญาหมดอายุ รายการดงักล่าวมีผลต่อการบนัทึก 

ค่าเส่ือมราคาท่ีถือเป็นตน้ทุนหลกัในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัการ

ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการดงักล่าว 

  ขา้พเจา้ได้ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการและเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาประมาณ

การมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
ดงักล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลของมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายรถยนต์ให้เช่ากบัราคา

ตลาดในปัจจุบนัและจากประสบการณ์ท่ีจาํหน่ายจริงในระหวา่งปี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 135.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 และร้อยละ 2.49 ของสินทรัพย์รวมใน        

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียด
เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 15 ตามลาํดบั สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงในการพิจารณาว่าบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตาม

แผนธุรกิจ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจาํเป็นและ

ข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทาํประมาณการดังกล่าวเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายนอกและภายในของบริษทั โดยใหค้วามสําคญักบัขอ้มูลและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโต

ของรายได้และอตัรากาํไรขั้นต้นโดยตรง เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษี 

ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว ตลอดจน

ทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้ และพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการ

เติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 

 

ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ี เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง   
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 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโสรยา  

ตินตะสุวรรณ์ 
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