รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่ มบริ ษ ทั ”) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั ทาทา
สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรั บปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนทีเกี ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรั บผิ ดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ
ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลัก ฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รั บเพี ยงพอและ
เหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื องต่างๆ ทีมี นัยสําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิ จเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรั บงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ
เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
มูลค่ าของค่าความนิยม
ตามที กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15
กลุม่ บริ ษทั มีค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม ณ วัน ที 31
มีนาคม 2560 จํานวนเงิน 3,456.01 ล้านบาท หรื อร้อยละ
26.71 ของสิ นทรั พย์รวมของกลุ่มบริ ษ ัท ค่าความนิ ยมที
รั บรู ้ ในงบการเงิ นรวมเป็ นผลมาจากการซื อกิ จการของ
บริ ษ ัทย่อยทังสามบริ ษัท ในอดี ต ค่าความนิ ยมดังกล่ าว
สุทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 660.32 ล้านบาท
ซึ งได้รับรู ้ในปี ก่อนๆ
ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ผูบ้ ริ หารทดสอบ
การด้อ ยค่ าของค่า ความนิ ยมทุก ปี หรื อ เมื อใดก็ ตามที มี
ข้อบ่ งชีของการด้อยค่าเกิดขึ นโดยประเมินมูลค่าที คาดว่า
จะได้รับคืนของค่าความนิ ยมจากประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ซึ งมี ความเสี ยงที มูลค่ าที คาดว่าจะได้รั บคื นจะ
ตํากว่ามู ลค่ าตามบัญชี และผู ้บริ หารของกลุ่มบริ ษ ัทได้ใช้
ดุลยพินิจทีสําคัญหลายประการในการกําหนดปั จจัยต่างๆ
ทีใช้ในประมาณการ ตามที เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 3.8 และข้อ 3.19(2)

วิธกี ารตรวจสอบทีใช้ เพือตอบสนอง
ข้าพเจ้ าได้ทํ าความเข้า ใจ ประเมิ นการออกแบบและ
การนําไปปฏิ บ ตั ิ ของการควบคุมภายในที สําคัญและทดสอบ
การปฏิ บัติ ตามระบบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพของการควบคุม
ภายในที สําคัญที เกี ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าและ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิ ง
ทดสอบสมมติฐานที ผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่า
ซึ งรวมถึง
 ประเมิ นความสมเหตุ สมผลของสมมติ ฐ านที ใช้ใ น
การประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคตอ้า งอิ ง จาก
งบประมาณและแผนธุรกิ จห้ าปี ซึ งได้รับ การอนุ มัติ
จากคณะกรรมการบริ ห ารแล้ว และมุ่งเน้นไปที ธุ รกิ จ
เหล็กในประเทศ ซึ งข้าพเจ้าได้ประเมิ น จากผลการ
ดํ าเนิ นงานที ผ่ านมา การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และ
เปรี ยบเที ยบกับความต้องการของตลาดในอนาคต
 ประเมิ นความน่ าเชื อถื อของประมาณการของผูบ
้ ริ หาร
โดยการทบทวนผลการดําเนิ นงานที เกิ ดขึ นจริ งและ
ประมาณการของปี ก่อน
 เปรี ยบเที ยบปริ มาณการขายที คาดการณ์ ไว้ ราคาขาย
และอัตราการเติบโต กับความสําเร็ จในอดี ต และข้อมูล
การตลาดภายนอกที สามารถหาได้ และ
 ใช้ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการประเมิ น มู ล ค่ า ของข้า พเจ้ า
ในการจั ดทําประมาณการอย่า งเป็ นอิส ระ วิเคราะห์
ความอ่อนไหวของสมมติ ฐานสําคัญที ใช้ในการวิเคราะห์
โดยเฉพาะอย่า งยิ งปริ มาณการขายที คาดการณ์ ไว้
ราคาขาย อั ตราการเติ บโตคงที และอัตราคิ ดลด และ
เปรี ยบเที ยบประมาณการดังกล่ าวกับประมาณการที
ผูบ้ ริ หารใช้
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-3เรืองสําคัญในการตรวจสอบ (ต่ อ)

วิธกี ารตรวจสอบทีใช้ เพือตอบสนอง (ต่ อ)

มูลค่ าของเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”)
ตามที กล่าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวมข้อ 11
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั วางแผนการขายเครื องจักรของ
เตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของบริ ษัทย่อยแห่ งหนึ ง
ซึงได้หยุดการผลิตเป็ นการชัวคราว โดยที เครื องจักรของ
เตาถลุง MBF มีมลู ค่าที คาดว่าจะได้รับคืนจํานวน 521 ล้านบาท
ณ วัน ที 31 มี นาคม 2560 ในงบการเงิ นรวมหรื อร้ อยละ
4.03 ของสิ นทรัพย์รวมของกลุม่ บริ ษทั
ตามที เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 3.9,
3.18, 3.19, 13 และ 34 เนื องจากวัตถุดิบที ใช้ในการผลิ ต
โดยเตาถลุง MBF มี ราคาสู งกว่าเมื อเปรี ยบเที ยบกับราคา
เศษเหล็กอีกทังยังมี ความผันผวนสู ง ทําให้เ กิ ดผลเสี ยต่อ
การบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ประกอบกับการพิจารณาข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ดังนัน จึ งมีความเสี ยงที มูลค่าตามบัญชีของเครื องจักรของ
เตาถลุง MBF จะสู งกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รั บคื น ซึ งเดิ ม
ได้รับรู ้ขาดทุ นจากการด้อยค่าเป็ นจํานวน 871 ล้า นบาท
ในปี ก่ อนๆ ในการพิ จารณาการด้อยค่ า มู ลค่า ที คาดว่ า
จะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ข้าพเจ้ าได้ทํ า ความเข้าใจ ประเมิ น การออกแบบและ
การนําไปปฏิบตั ิของการควบคุมภายในที สําคัญและทดสอบ
การปฏิบ ัติตามระบบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ ม
ภายในที สําคัญที เกี ยวข้องกับการประเมิ นการด้อยค่าและ
ประเมิ นความเหมาะสมของวิ ธีการที ใช้ในการประเมิ น
การด้อ ยค่ า ของผู ้บ ริ หาร โดยมี การประเมิ น ถึ งความ
ครบถ้วนของการประเมิ น การด้อ ยค่ า ของกลุ่ มบริ ษัท
ซึ งรวมถึง
 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของกลุ่ม
บริ ษั ท ที ใช้ใ นการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ ซึ งคํานวณโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระภายนอก
และพิ จารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมิ นมู ลค่ า
ทีใช้


ตรวจสอบราคาของสิ นทรัพย์ซึงเสนอโดยผูเ้ สนอซื อ
รายหนึ งและเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ งคํานวณ
โดยผู ้ประเมิ นอิ สระภายนอก และพิ จารณาความ
เหมาะสมของมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดประเภท
มูลค่ายุติ ธรรมสะท้อนถึงราคาของเครื องจักรของเตาถลุ ง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับเครื องจักรของ
MBF ที เสนอโดยผู ้เสนอซื อรายหนึ งหั ก ด้วยต้น ทุ นใน
เตาถลุง MBF ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
การขายทีคาดว่าจะเกิดขึนในการจําหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว

ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผู ้รับผิดชอบต่ อข้อมูล อื น ข้อมู ลอื นประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยู่ ในรายงานประจําปี
แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ ในรายงาน
ประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมู ล อื นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื อมันต่อข้อมูลอืน
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-4ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล อืนมีความขัดแย้งทีมี สาระสําคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรื อกับความรู ้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื นมีการแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่า
ข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลที ขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่ าวกับ
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดย
ถูกต้อ งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายใน
ทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการทีปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกี ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจ
ทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบั ญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึงรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี
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เยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูล ทีขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิ ดพลาด
เนืองจากการทุจริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตังใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกี ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุ ให้เ กิ ด ข้อ สงสั ยอย่า งมี น ัยสํ าคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ัทใน
การดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสํ าคัญข้าพเจ้าต้อง
กล่ าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี ข องข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ลที เกี ยวข้อ งในงบการเงิน รวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวไม่ เ พี ยงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควร
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดู แ ล การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบของ
กลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ี หน้าทีในการกํากับดูแลเกี ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที ได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งทีมีน ยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในซึ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที
เกี ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ ทงหมด
ั
ตลอดจนเรื องอืนซึงข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่ างๆ ทีมีน ัยสําคัญมากทีสุ ด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิ ดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสาร
ดังกล่าว
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