รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
		 ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
		 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
		 ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
		 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงาน
รวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม
ทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
		 I have audited the accompanying consolidated and the separate financial statements of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary companies and also of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED only, which comprise the
consolidated and the separate statements of financial positions as at December 31, 2013, and the related consolidated and
the separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended,
and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Consolidated and Separate Financial Statements
		 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and the separate financial
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of consolidated and the separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
		 My responsibility is to express an opinion on these consolidated and the separate financial statements based on my
audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and the separate
financial statements are free from material misstatement.
		 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal
control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
		 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
		 In my opinion, the consolidated and the separate financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the consolidated and the separate financial position of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary
companies and also of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED only, as at December 31, 2013, and of their consolidated
and the separate financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
		 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข ข้าพเจ้าให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้
น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรก งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบได้ปรับปรุงใหม่ อันเป็นผลจากการใช้มาตรฐานใหม่ดงั กล่าว ซึง่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วและเห็นว่า
รายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมตามควร
เรือ่ งอืน่
		 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั มติชน จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ซึง่ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขตามรายงานลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556

			

บริษทั ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

			
			

(นายอ�ำพล จ�ำนงค์วฒ
ั น์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4663

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
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Emphasis of Matter and Event
		 Without expressing a qualified opinion on the above financial statements, I would like to draw attention to the matter
as explained in Notes to financial statements No. 3 noting that the Company and its subsidiaries have first time adopted the
Thai Accounting Standard No. 12 on Income Taxes, The consolidated and separate financial statements for the year ended
December 31, 2012 and the consolidated and separate statements of financial position as at January 1, 2012, presented herein
for comparison, have been retrospectively adjusted for the effect of the adoption of the said newly issued standard. I have
audited the relevant adjustments and in my opinion, those adjustments are fairly appropriate.
Other Matter
		 The consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2012 of MATICHON PUBLIC
COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED, which presented for comparative
information purposes, were audited by another auditor who expressed an unqualified opinion on those financial statements in
his report date February 26, 2013.

			

SAM NAK-NGAN A.M.C. CO., LTD.

			
			

(Mr. Ampol Chamnongwat)
Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 4663

Bangkok,
February 26, 2014
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