
 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                    

(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม                    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ

อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                    

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ           

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  



ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  

งบการเงินขอ้ 4.1 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้มีจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญั             

เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม รวมถึงกลุ่มบริษทัมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงพจิารณาการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบในเร่ืองการ      

เกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการขาย 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของของการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและ

เลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งหนงัสือสญัญาขายท่ีดินและหนงัสือสญัญาขายหอ้งชุดเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 

การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 4.6 ขอ้ 5 และขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

การประมาณการค่าเผือ่การปรับลดของมูลค่าโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์            

ในรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะ สภาพ และวงจรอายขุองอสงัหาริมทรัพยใ์นแต่ละโครงการ ตลอดจนการแข่งขนั     

ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้ค่าเผือ่การปรับลดใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ          

ท่ีจะไดรั้บของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายไม่เพียงพอ 
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ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การปรับลดของ

มูลค่าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (สินคา้คงเหลือ) ดงัน้ี 

• ทาํความเขา้ใจเกณฑใ์นการพิจารณาค่าเผือ่การปรับลดของมูลค่าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และ

สอบทานความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว รวมถึงเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่การปรับลดของมูลค่า

โครงการอสงัหาริมทรัพยแ์บบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อระบุ

ถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการขายท่ีชา้กวา่ปกติ 

• สอบทานกาํไรขั้นตน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์มียอดขายในรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนัและภายหลงั

วนัท่ีในงบการเงิน 

• เปรียบเทียบมูลค่าตน้ทุนอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่มียอดขายในรอบระยะเวลาบญัชี

ปัจจุบนักบัรายการขายล่าสุด หรือรายการขายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน เพื่อพิจารณาการปรับลดมูลค่าตน้ทุน   

การพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยฝ่ายบริหารเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

การซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในระหวา่งปี 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ืออพาร์ทเมน้

ใหเ้ช่าในต่างประเทศเพิ่มเติมสองแห่งโดยแสดงภายใตบ้ญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะ

การเงิน ทั้งน้ี ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัรายการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนน้ี เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมในรอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั 

ขา้พเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในการตรวจสอบรายการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

การวดัมูลค่าและการแสดงรายการวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม      

โดยการ 

• ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายอพาร์ทเมน้ใหเ้ช่า และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือดงักล่าว เพื่อประเมินความถูกตอ้งของการจดัประเภทและการรับรู้

รายการซ้ืออพาร์ทเมน้ใหเ้ช่าเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

• ตรวจสอบเอกสารประกอบการซ้ือและการจ่ายเงิน  

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้              

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล      

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                 

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต            

หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                    

กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน           

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก         

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ  

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ             

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร               

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                  

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                    

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                 

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว ้              

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ                          

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ                        

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ี                   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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