ตัวอย่ างรายงานของผู้ส อบบัญชี ต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์
ทีจัดทําขึนตามแม่ บ ทการนําเสนอข้อมูลทีถูกต้องตามทีควร (งบการเงินจัดทําขึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ ้นและคณะกรรมการของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้า เห็ นว่า งบการเงิน รวมของบริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) (บริ ษ ัท) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจ การ กระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสําหรั บ
ปี สิ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของเจ้า ของรวมและงบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของเจ้า ของเฉพาะกิจการสํา หรั บปี สิ นสุ ด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึงรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิ ดชอบของข้า พเจ้าได้ก ล่าวไว้ในส่วนของความรั บผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชี ตอ่ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในรายงานของข้า พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น อิ สระจาก
กลุ่ม กิจ การและบริ ษ ัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชี พ บัญชี ในส่วนที เกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการที กํา หนดโดยสภาวิ ช าชี พบั ญชี ใ นพระบรมราชู ปถัม ภ์ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติต ามความรั บผิ ดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้า พเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสม
เพื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสํา คัญ ในการตรวจสอบคื อเรื องต่าง ๆ ที มีนัยสํา คัญ ที สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยียงผู้ประกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้า ได้ระบุเรื องการประเมินการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และค่าความนิยมเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบและได้นาํ เรื องนีมาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมิ น การด้ อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
ค่ าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 เรื องประมาณการ
ทางบัญชี ทีสําคัญและการใช้ดุลยพิ นิจทีเกียวข้องกับการประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและค่าความนิ ยม หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 13 เรื อง เงิ นลงทุน ในบริ ษ ทั ย่อ ย และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เรื อง ค่าความนิยม
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
จํา นวน 12,013 ล้า นบาท แสดงอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
และค่าความนิย ม - สุ ทธิ จํานวน 3,456 ล้า นบาท แสดงอยู่ใ น
งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริ หารได้จัดทํา
การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของเ งิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ยและ
ค่าความนิยมโดย
1. คํานวณกระแสเงิ น สดคิดลด โดยใช้วิ ธีการคิดลดกระแส
เงิ นสด สําหรั บ ระยะเวลา 5 ปี และคิ ดมูลค่าสุ ดท้า ยด้วย
อัตราการเติบโตของธุ รกิจ คงที ตังแต่ปีที 5 หลังจากนัน
กระแสเงิ น สดจะถูก คิด ลดกลับมาเป็ นมูลค่า ปั จ จุ บัน โดย
ใช้อตั ราต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินทุ น และ
2. เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงิ นสดคิดลดกับมูลค่าตาม
บัญชี ของหน่วยสิ นทรั พย์ทีก่อให้เ กิด เงิน สดแต่ละหน่วย
ซึงผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการพิ จาราณาว่าบริ ษทั ย่อยแต่ละ
แห่ ง คื อ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ทีก่อ ให้ เ กิดเงิ นสดแต่ล ะหน่ว ย
กระแสเงิ น สดคิ ด ลดของแต่ ล ะบริ ษัท ย่อ ยถู ก ใช้ เ พื อ
ประเมินค่าเผือการด้อยค่า ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
ค่าความนิยมของแต่ละบริ ษทั

ข้าพเจ้า ได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในทีสําคัญ
ที บริ ษ ัทจัด ให้มีขึ นที เกียวข้อ งกับ การประเมิน การด้อยค่าและ
มุง่ เน้นการวิเคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิ งทดสอบ
สมมติฐานทีผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่า ซึงรวมถึง
- ข้าพเจ้า ได้ทาํ ความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ ริ หาร
ในเชิ ง ทดสอบต่อ ข้อ มูล ส่ ว นประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที ใช้ในการคํานวณ และ
ทดสอบการคํานวณของผูบ้ ริ ห าร
- ข้า พเจ้า ได้ เ ปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจซึงอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
ของกลุ่ มกิจ การ และหลักฐานอื นที เกียวข้องกับแผนการ
ในอนาคต
- ข้าพเจ้า ได้เ ปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานทีเกิดขึนจริ งในปี
ปั จจุ บันกับตัวเลขที คาดการณ์ไ ว้ในปี ก่อ นเพื อพิ จารณาว่า
ผลการดํา เนิ นงานที คาดการณ์ ไ ว้ในปี ก่อนสมเหตุส มผล
หรื อไม่
- ข้า พเจ้า ประเมิน สมมติฐานที สําคัญ ของผู้บ ริ ห ารที ใช้ใ น
การคาดการณ์โดยการเปรี ย บเที ย บกับตัวเลขในอดี ตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- ข้าพเจ้า ได้ทดสอบตัวแปรที นํามาใช้ในการพิ จารณาอัตรา
คิดลดและทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้า ให้ ค วามสํา คัญ กับเรื องนี เนื องจากการประเมินความ
เพี ย งพอของการรั บ รู้ ข าดทุ น จากการด้ อ ยค่า ของเ งิ น ลงทุ น
ในบริ ษ ัทย่อ ยและค่ า ความนิ ย มมี ค วามซับ ซ้อ น และต้อ งใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ที เกี ยวข้อ งกับ ข้อ สมมติ ฐ านที เป็ นผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรื อแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ
เพื อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

วิธีการตรวจสอบ
- ข้าพเจ้า ใช้ผเู้ ชี ยวชาญด้านการประเมินมูล ค่าของข้าพเจ้า
ในการสอบทานการประมาณการอย่างเป็ นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิงปริ มาณการขายที คาดการณ์ไ ว้ ราคาขาย อัตราการ
เติ บ โต และอัต ราคิด ลด และเปรี ยบเที ย บประมาณการ
ดังกล่าวกับประมาณการทีผูบ้ ริ หารใช้

จากการปฏิ บตั ิงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐ านที
จากการทดสอบการด้ อ ยค่า ประจํา ปี ผู้บ ริ ห ารสรุ ป ว่ า ไม่ มี ผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ย ม และค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานทีได้รับ
ทีต้องรับรู้เพิ ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานทีสําคัญ ที ใช้ได้มีการ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17

ข้ อมูลอืน
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอื นประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงานนัน ข้าพเจ้า คาดว่า ข้าพเจ้า จะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี นี
ความเห็ นของข้า พเจ้าต่อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุ มถึงข้อมูลอื น และข้าพเจ้า ไม่ไ ด้ให้ค วามเชื อมัน
ต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิ จารณาว่าข้อมูลอืน
มีความขัดแย้งที มีสาระสํา คัญ กับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับ ความรู้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ข้าพเจ้า ต้องสื อสาร
เรื องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีห น้าทีรั บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามที ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกียวกับการควบคุ มภายในทีกรรมการพิ จารณาว่าจํา เป็ น เพื อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ กรรมการรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับ การดําเนิ นงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาํ หรั บ
การดําเนินงานต่อเนื อง เว้นแต่กรรมการมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ น งาน หรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื อให้ ไ ด้ความเชื อมันอย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อ เท็ จ จริ งอันเป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจ ริ ต หรื อข้อ ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมันในระดับสูง แต่ไ ม่ได้
เป็ นการรั บประกันว่า การปฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อมูลที ขัดต่อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญที มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถื อว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุ กรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า ได้ใช้ดุลยพิ นิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พ และการสังเกต และสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่า นัน
และได้ห ลักฐานการสอบบัญชี ทีเพี ยงพอและเหมาะสมเพื อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พ บ
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสูง กว่าความเสียงที เกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการ
ทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ สถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุม่ กิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทกรรมการใช้
ี
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยกรรมการ
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญ ชี
ที ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญที เกียวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุให้เ กิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีมีสาระสํา คัญ ข้าพเจ้า ต้องกล่า วไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที เกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่า วไม่เ พี ย งพอ ความเห็น ของข้าพเจ้า
จะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึ งวันที ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่ม กิจการเพื อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า รั บผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้
ประเด็นทีมีนยั สําคัญ ที พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที มีนยั สําคัญ ในระบบการควบคุ มภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ให้ คาํ รั บรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้า พเจ้า ได้ปฏิบัติ ตามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณที เกียวข้องกับความเป็ นอิ สระ
และได้สือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมด ตลอดจนเรื องอื นซึงข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลที บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื องทีสื อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ที มีนัยสําคัญที สุ ดในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาํ หนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่า ว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิ จารณาว่า
ไม่ควรสื อสารเรื องดัง กล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่า วสามารถคาดการณ์ไ ด้อย่า งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว
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