รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั มติชน จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั มติชน จำกัด (มหำชน)
และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั มติ ชน จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ
สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุ มภำยใน
ที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้
ข้ำพเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิ งำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
ที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็ นว่ำ งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิ นรวม
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั มติชน จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั มติชน
จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร และ
กระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จ กำรส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วันเดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตำมที่ ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
การเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์
โดยมิได้เป็ นกำรแสดงควำมเห็ นอย่ำงมีเงื่ อนไข ข้ำพเจ้ำให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อที่ 3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตั ิเป็ นครั้ งแรก
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งใหม่
อันเป็ นผลจำกกำรใช้มำตรฐำนใหม่ดงั กล่ำว ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบรำยกำรปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นว่ำ
รำยกำรปรับปรุ งดังกล่ำวเหมำะสมตำมควร
เรื่องอืน่
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั มติชน จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพำะของบริ ษทั มติชน จำกัด (มหำชน) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
ซึ่ งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556
บริ ษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
(นำยอำพล จำนงค์วฒั น์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4663
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557

