
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษทั”) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ทาทา 

สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํก ัด 

(มหาชน) ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน  ๆ

ซึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดน้าํ

เรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธกีารตรวจสอบทีใช้เพอืตอบสนอง 

มูลค่าของค่าความนิยม 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 

กลุม่บริษทัมีค่าความนิยมในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 

มีนาคม 2560 จาํนวนเงิน 3,456.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

26.71 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ค่าความนิยมที

รับรู้ในงบการเงินรวมเป็นผลมาจากการซือกิจการของ

บริษัทย่อยทังสามบริษทัในอดีต ค่าความนิยมดังกล่าว

สุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จาํนวน 660.32 ลา้นบาท 

ซึงไดรั้บรู้ในปีก่อนๆ 

ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารทดสอบ

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมี                   

ขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึนโดยประเมินมูลค่าทีคาดว่า    

จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมจากประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคต ซึงมีความเสียงทีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจะ                  

ตํากว่ามูลค่าตามบ ัญชีและผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทไดใ้ช ้                      

ดุลยพินิจทีสําคญัหลายประการในการกาํหนดปัจจัยต่าง  ๆ

ทีใชใ้นประมาณการ ตามทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 3.8 และขอ้ 3.19(2) 

 

ข้าพเจ้าไดท้ําความเข้าใจ ประเมินการออกแบบและ 

การนําไปปฏิบติัของการควบคุมภายในทีสําคญัและทดสอบ

การปฏิบัติตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายในทีสําคญัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าและ

มุ่งเนน้การวิเคราะห์รายละเอียดและทาํการสอบถามในเชิง

ทดสอบสมมติฐานทีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่า 

ซึงรวมถึง 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทีใชใ้น

การประมาณกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจาก

งบประมาณและแผนธุรกิจห้าปี ซึงไดรั้บการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารแลว้ และมุ่งเน้นไปทีธุรกิจ

เหล็กในประเทศ ซึงข้าพเจ ้าได้ประเมินจากผลการ

ดําเนินงานที ผ่ านมา การวิ เคราะห์ แนวโน้ม และ

เปรียบเทียบกบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

 ประเมินความน่าเชือถือของประมาณการของผูบ้ริหาร 

โดยการทบทวนผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงและ

ประมาณการของปีกอ่น 

 เปรียบเทียบปริมาณการขายทีคาดการณ์ไว ้ราคาขาย 

และอตัราการเติบโต กบัความสําเร็จในอดีต และขอ้มูล

การตลาดภายนอกทีสามารถหาได ้และ 

 ใช้ผูเ้ชียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า              

ในการจัดทําประมาณการอย่างเป็ นอิสระ วิเคราะห์                 

ความอ่อนไหวของสมมติฐานสําคญัทีใชใ้นการวิเคราะห์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ งปริมาณการขายทีคาดการณ์ไว ้

ราคาขาย อัตราการเติบโตคงที  และอ ัตราคิดลด และ

เปรียบเที ยบประมาณการดังกล่าวกับประมาณการที

ผูบ้ริหารใช ้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ (ต่อ) วิธกีารตรวจสอบทีใช้เพอืตอบสนอง (ต่อ) 

มูลค่าของเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”) 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัวางแผนการขายเครืองจักรของ

เตาถลงุ Mini Blast Furnace (“MBF”) ของบริษัทย่อยแห่งหนึง 

ซึงไดห้ยดุการผลิตเป็นการชวัคราว โดยทีเครืองจักรของ

เตาถลงุ MBF มีมลูคา่ทีคาดว่าจะไดร้ับคืนจํานวน 521 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ในงบการเงินรวมหรือร้อยละ 

4.03 ของสินทรัพยร์วมของกลุม่บริษทั 

ตามทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3.9, 

3.18, 3.19, 13 และ 34 เนืองจากวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต

โดยเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบัราคา                

เศษเหล็กอีกทังยงัมีความผนัผวนสูง ทําให้เกิดผลเสียต่อ

การบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผ่านเตาถลุง MBF 

ประกอบกบัการพิจารณาขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 

ดงันนั จึงมีความเสียงทีมูลค่าตามบญัชีของเครืองจกัรของ

เตาถลุง MBF จะสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน ซึงเดิม

ไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวน 871 ลา้นบาท 

ในปีก่อนๆ ในการพิจารณาการด้อยค่า มูลค่าทีคาดว่า             

จะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลคา่ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงราคาของเครืองจักรของเตาถลุง 

MBF ที เสนอโดยผู ้เสนอซือรายหนึงหักดว้ยต ้นทุนใน 

การขายทีคาดวา่จะเกิดขึนในการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจ ประเมินการออกแบบและ 

การนําไปปฏิบติัของการควบคุมภายในทีสําคญัและทดสอบ

การปฏิบัติตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายในทีสําคญัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าและ

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการทีใช้ในการประเมิน 

การด้อยค่าของผู ้บริหาร โดยมีการประเมินถึงความ

ครบถว้นของการประเมินการดอ้ยค่าของกลุ่มบริษัท                   

ซึงรวมถึง 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของกลุ่ม

บริษัทที ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมขอ ง

สินทรัพย์ ซึงคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก

และพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า  

ทีใช ้

 ตรวจสอบราคาของสินทรัพยซึ์งเสนอโดยผูเ้สนอซือ

รายหนึงและเปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมซึงคาํนวณ

โดยผู ้ประเมินอิสระภายนอก และพิจารณาความ

เหมาะสมของมลูคา่ทีคาดว่าจะไดร้ับคืน 
 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบความเหมาะสมของการจัดประเภท

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัเครืองจกัรของ

เตาถลงุ MBF ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี                       

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงาน

ประจาํปีนนั ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีน ี

ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและ

ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูล               

ทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปไดว่้า

ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องสือสารเรืองดงักล่าวกับ                       

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย

ถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายใน                   

ทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทั และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดําเนินงานต่อเนือง 

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานตอ่เนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจ

ทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึงรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 

มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่านี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยียงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน                 

ตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอ

และเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ              

ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ             

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน                          

การดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผู ้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงินรวม            

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม

บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล การปฏิบติังานตรวจสอบของ

กลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้

วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในซึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที

เกียวขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด

ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใช้เพือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัมากทีสุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผู้สอบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบั

ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า 

ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร

ดงักล่าว 
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