บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.1 เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มีจาํ นวนเงินที่มีสาระสําคัญ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวม รวมถึงกลุ่มบริ ษทั มีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบในเรื่ องการ
เกิดขึ้นจริ งของรายได้และระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากการขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบความมีประสิ ทธิภาพของของการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
• สุ่ มตัวอย่างหนังสื อสัญญาขายที่ดินและหนังสื อสัญญาขายห้องชุดเพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย (สิ นค้ าคงเหลือ)
การประมาณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ข้อ 5 และข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
การประมาณการค่าเผือ่ การปรับลดของมูลค่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ สภาพ และวงจรอายุของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละโครงการ ตลอดจนการแข่งขัน
ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงในการรับรู ้ค่าเผือ่ การปรับลดให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายไม่เพียงพอ
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ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การปรับลดของ
มูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย (สิ นค้าคงเหลือ) ดังนี้
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผือ่ การปรับลดของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และ
สอบทานความสมํ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว รวมถึงเหตุผลสําหรับการรับรู ้ค่าเผือ่ การปรับลดของมูลค่า
โครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อระบุ
ถึงโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการขายที่ชา้ กว่าปกติ
• สอบทานกําไรขั้นต้นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มียอดขายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั และภายหลัง
วันที่ในงบการเงิน
• เปรี ยบเทียบมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่มียอดขายในรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบนั กับรายการขายล่าสุ ด หรื อรายการขายหลังวันที่ในงบการเงิน เพื่อพิจารณาการปรับลดมูลค่าต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ใกล้เคียงกับมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
การซื ้ออสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ออพาร์ทเม้น
ให้เช่าในต่างประเทศเพิ่มเติมสองแห่งโดยแสดงภายใต้บญั ชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะ
การเงิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับรายการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้ เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ท่ีมี
สาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวมในรอบระยะเวลาบัญชีปีปั จจุบนั
ข้าพเจ้าได้ทาํ งานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในการตรวจสอบรายการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การวัดมูลค่าและการแสดงรายการว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
โดยการ
• ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายอพาร์ทเม้นให้เช่า และสอบถามกับฝ่ ายบริ หารถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ในการเข้าทํารายการซื้อดังกล่าว เพื่อประเมินความถูกต้องของการจัดประเภทและการรับรู ้
รายการซื้ออพาร์ทเม้นให้เช่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
• ตรวจสอบเอกสารประกอบการซื้อและการจ่ายเงิน
• สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ี
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
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