
  

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 (เดมิชื=อ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั=น จํากดั (มหาชน)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

 (เดิมชืCอ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชัCน จาํกดั (มหาชน)) 

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (เดิมชืCอ 

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัCน จาํกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึC ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีC 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลีCยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิQนสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีCสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (เดิมชืCอบริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด ์

คอนสตรัคชัCน จาํกดั (มหาชน)) (บริษทั) ซึC งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีC 31 ธนัวาคม 2562 งบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิQนสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีCสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีQ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) (เดิมชืCอ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชัCน จาํกดั (มหาชน)) และบริษทัยอ่ย ณ วนัทีC 31 

ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิQนสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (เดิมชืCอ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์

คอนสตรัคชัCน จาํกดั (มหาชน))  ณ วนัทีC 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปี

สิQนสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีCควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีCกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีในส่วนทีC เกีCยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอืCน ๆ ซึC งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีQ  ขา้พเจา้เชืCอว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีCขา้พเจา้ได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพืCอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื=องสําคญัในการตรวจสอบ 

  เรืC องสําคญัในการตรวจสอบคือเรืC องต่างๆ ทีCมีนัยสําคญัทีCสุดตามดุลยพินิจเยีCยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืCองเหล่านีQ มาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัQงนีQ  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืCองเหล่านีQ  

 

การรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้าง 

  บริษทัมีการรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้าง ซึC งตอ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานทีC

สาํคญัของฝ่ายบริหารในการทบทวนประมาณตน้ทุนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและกาํหนดขัQนความสาํเร็จของ

งานตลอดระยะเวลาการให้บริการ ซึC งมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายไดแ้ละรอบระยะเวลาให้บริการ นอกจากนีQ

การรับรู้รายไดต้ามขัQนความสาํเร็จของงานก่อสร้างยงัมีผลต่อบญัชี รายไดค่้าบริการก่อสร้าง มูลค่างานเสร็จยงั

ไม่ไดเ้รียกเกบ็  เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้าง และตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย ซึC งเป็นจาํนวนเงินทีC

มีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั ดงันัQนขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่รายการทีCเกีCยวขอ้งกบัการรับรู้รายไดบ้ริการ

ก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้างเป็นรายการทีCมีนยัสําคญัต่องบการเงิน บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีทีCเกีCยวกบั

การรับรู้รายไดค่้าบริการก่อสร้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ทีC 5.1   

 

การตอบสนองความเสีCยงโดยผูส้อบบญัชี 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรืC องการรับรู้รายได้บริการและต้นทุนก่อสร้าง โดยทําความเข้าใจ

กระบวนการในการจดัทาํรายงานและประมาณการทีCนาํมาใชใ้นการกาํหนดขัQนความสําเร็จของงานและการ

จดัทาํประมาณการตน้ทุน ทดสอบระบบการควบคุมภายในทีCเกีCยวขอ้งกบัการรับรู้รายไดบ้ริการและตน้ทุน

ก่อสร้าง  ทดสอบการรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้างกบัสัญญาทีCเกีCยวขอ้ง  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์โครงการ

ก่อสร้าง เปรียบเทียบความสอดคลอ้งของรายงานความคืบหนา้งานก่อสร้างกบัการตรวจรับงานจากลูกคา้เพืCอ

ประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินขัQนความสําเร็จทีCนํามารับรู้รายได้บริการและตน้ทุนก่อสร้าง 

ตรวจสอบต้นทุนจริงแต่ละโครงการในระหว่างปีหลงัวนัสิQนปีกับเอกสารหลกัฐานทีCเกีCยวขอ้ง วิเคราะห์

เปรียบเทียบตน้ทุนจริงกบัประมาณการตน้ทุนทัQงหมดของโครงการ วิเคราะห์อตัรากาํไรขัQนตน้ เพืCอประเมิน

ความสมเหตุสมผลของประมาณการตน้ทุนและการเปลีCยนแปลงประมาณการในระหวา่งปี ตลอดจนประเมิน

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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การประเมินมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ตามทีCกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.16 และ 16 นโยบายการบญัชีเกีCยวกบัภาษี

เงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับผลแตกต่างชัCวคราวทีCใชห้กั

ภาษี โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนเงินทีCมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพืCอเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัCวคราว ซึC งผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลการ

ดาํเนินงาน และอาจเกีCยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกีCยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต เพืCอสนับสนุนการรับรู้รายการ

ดงักล่าว ดงันัQนขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่เรืCองดงักล่าวเป็นรายการทีCมีนยัสาํคญัต่องบการเงินโดยรวม เนืCองจากตอ้ง

พิจารณาความสมเหตุสมผลในดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการตามขอ้สมมติฐานต่าง ๆ เกีCยวกบั

เหตุการณ์ในอนาคตวา่มีความเหมาะสม 

 

การตอบสนองความเสีCยงโดยผูส้อบบญัชี 

  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานในการประมาณการผลการดาํเนินงาน

ในอนาคตวา่เพียงพอทีCจะนาํผลแตกต่างชัCวคราวมาใชห้กัภาษีได ้โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการงาน

ก่อสร้างและการขายห้องชุดในอนาคตจากหลกัฐานทีCบริษทัไดมี้การดาํเนินงานอยู ่และทดสอบการคาํนวณ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้เป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลอื=น 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืCน ขอ้มูลอืCนประกอบด้วย ขอ้มูลซึC งรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีCอยูใ่นรายงานนัQน ซึC งคาดวา่รายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีCในรายงานของผูส้อบบญัชีนีQ  

  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืCนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชืCอมัCน

ต่อขอ้มูลอืCน 

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีCเกีCยวเนืCองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอืCนมีความขดัแยง้ทีCมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีCไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอืCนมีการแสดงขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

  เมืCอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสืCอสารเรืCองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าทีCในการกาํกบัดูแล เพืCอให้ผูมี้หน้าทีCในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีCแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที=ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

  ผูบ้ริหารมีหน้าทีCรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีQ โดยถูกตอ้งตามทีCควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีCยวกบัการควบคุม

ภายในทีCผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพืCอให้สามารถจัดทาํงบการเงินทีCปราศจากการแสดงข้อมูลทีCขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืCอง การเปิดเผยเรืCองทีCเกีCยวกบัการดาํเนินงาน

ต่อเนืCอง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืCองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัQงใจทีCจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืCองต่อไปได ้ 

  ผูมี้หน้าทีCในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีCในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

             การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพืCอให้ได้ความเชืCอมัCนอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึC งรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืCอมัCนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืCอมัCนในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีCขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัทีCมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสําคญัเมืCอคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีCขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีQ  

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สงัเกตและสงสยัเยีCยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสีCยงจากการแสดงขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพืCอตอบสนองต่อความเสีCยงเหล่านัQน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีCเพียงพอ

และเหมาะสมเพืCอเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีCยงทีCไม่พบขอ้มูลทีCขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัซึC งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีCยงทีCเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืCองจากการทุจริตอาจ

เกีCยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัQงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีC

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีCเกีCยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืCอออกแบบ

วิธีการตรวจสอบทีCเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืCอวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีCผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีCเกีCยวขอ้งซึCงจดัทาํขึQนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกีCยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืCองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีCไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีCมีสาระสาํคญัทีCเกีCยวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ทีCอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเนืCองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีCมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีCเกีCยวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีCยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึQนอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบัญชีทีCได้รับจนถึงวนัทีCในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืCอง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนืQอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีCทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีCควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีทีCเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีCยวกับขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืCอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

  ขา้พเจา้ไดสื้Cอสารกบัผูมี้หนา้ทีCในการกาํกบัดูแลในเรืCองต่าง ๆ ทีCสาํคญั ซึC งรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีCได้วางแผนไว  ้ประเด็นทีC มีนัยสําคัญทีCพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องทีCมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีCในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณทีCเกีCยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้Cอสารกบัผูมี้หนา้ทีCในการกาํกบัดูแลเกีCยวกบัความสัมพนัธ์

ทัQงหมดตลอดจนเรืCองอืCนซึC งขา้พเจา้เชืCอวา่มีเหตุผลทีCบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทีCขา้พเจา้ใชเ้พืCอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
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  จากเรืCองทีCสืCอสารกบัผูมี้หน้าทีCในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืCองต่าง ๆ ทีCมีนยัสําคญั

ทีCสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืCองสาํคญัใน

การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืCองเหล่านีQ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเกีCยวกบัเรืCองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทีCยากทีCจะเกิดขึQน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

สืCอสารเรืCองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสืCอสารดงักล่าว 

  ผูส้อบบญัชีทีCรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีQ คือ นางสาววนันิสา   

งามบวัทอง 

 

 

 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีC 6838 
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