
 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                    
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
แลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ          
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้                    
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้      
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 4.1 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้มีจ  านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั             
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม รวมถึงกลุ่มบริษทัมีโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวนมาก ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงพิจารณาการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในเร่ืองการ      
เกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการขาย 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งหนงัสือสัญญาขายท่ีดินและหนงัสือสัญญาขายหอ้งชุดเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ส ารองเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.4 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย โดยการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ท าใหฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการ
พิจารณาขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องเพื่อใชใ้นการประมาณการหน้ีสิน
จากความเสียหายดงักล่าว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือการพิจารณาคดีดงักล่าวส้ินสุดอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การ
ประมาณการไว ้จึงท าใหมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายดงักล่าว 



3 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบักระบวนการในการรวบรวมและ
ควบคุมดูแลคดีฟ้องร้องท่ีเกิดข้ึนและคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการค่าใชจ่้ายค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายเพื่อสอบทานความครบถว้นสมบูรณ์ของรายการคดีความต่าง ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัแจง้ใหท้ราบและสอบถาม
ถึงรายละเอียด ความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้อง และวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 
และประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว โดยการ  

• สอบทานเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา รวมถึงค าฟ้องและค าคดัคา้นต่าง ๆ ทั้งของ                  
กลุ่มบริษทัและคู่กรณีท่ีไดน้ าเสนอต่อศาลเพื่อท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 

• สอบทานเอกสารท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง รวมถึงส่งหนงัสือ
ยนืยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายท่ีกลุ่มบริษทัใชเ้พื่อใหร้ายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของ                 
ท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยขา้พเจา้ได้
ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฎหมาย
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้              
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล      
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต            
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ                    
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน           
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก         
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ  
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ             
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร               
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                  
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                    
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                 
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                  
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี          
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ                          
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ                        
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์              
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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