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รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) (บริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด์ ลีสจ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสด
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
  บริษทัมีรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์ซ่ึงเป็นการให้เช่าตามสัญญาเช่าท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษทัรับรู้รายไดต้ามงวดค่าเช่า
ตลอดอายุของสัญญาเช่า รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ของบริษทัเกิดจากสัญญาเช่าจ านวนมาก แต่ละสัญญาเช่ามี
รายละเอียดแตกต่างกนั และระยะเวลาการคิดค่าเช่าแตกต่างกนั รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตเ์ป็นรายการท่ีมีมูลค่า
เป็นสาระส าคญัในงบการเงินส าหรับปี 2559 และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
ดงันั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายได้จากค่าเช่า
รถยนตไ์ดถู้กรับรู้ในบญัชีถูกตอ้งและเหมาะสมตามควร 
  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในของรายไดต้ามสัญญาเช่า
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกคา้ การคียส์ัญญาเช่าเขา้ระบบ สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าท่ีบริษทัท ากบัลูกคา้ ตลอดจนถึง
กระบวนการจัดท าข้อมูลเพื่อบนัทึกบญัชีรายได้ดังกล่าว รวมทั้งประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัใชใ้นการเรียกขอ้มูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวด และตรวจสอบไปยงัการบนัทึกบญัชี
รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตใ์นสมุดรายวนั รวมทั้งวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลจ านวนของรถยนตท่ี์มีไวใ้ห้เช่าเฉล่ีย
ทั้งปีและอตัราค่าเช่าเฉล่ียต่อคนักบับญัชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของบญัชีรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
 
การประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของรถยนตใ์หเ้ช่า 
  บริษทัมีรถยนต์ให้เช่าจ านวนมากและหลากหลายประเภท โดยรถยนต์แต่ละประเภทมีอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือแตกต่างกัน การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก เน่ืองจากการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชส้มมติฐานท่ี
ส าคญั ซ่ึงอา้งอิงกบัการให้ประโยชน์ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับของบริษทัและมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการเลิกใช้ประโยชน์ รวมถึงปัจจยัความผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
รถยนต์ รายการดังกล่าวมีผลต่อการบนัทึกค่าเส่ือมราคาท่ีถือเป็นต้นทุนหลักในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการประมาณการพิจารณาดงักล่าวของผูบ้ริหาร 
  ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการในการพิจารณาการประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าและประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานท่ี
ฝ่ายบริหารใช ้ ตรวจสอบความสม ่าเสมอของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาและสมติฐานดงักล่าว รวมถึงวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลอายกุารใชป้ระโยชนข์องรถยนต ์และมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายของรถยนตใ์ห้เช่า 
 
ความมีตวัตนจริงของรถยนตใ์หเ้ช่า 
  ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าเพื่อการ
ด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงิน 3,635.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของสินทรัพยร์วม 
โดยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นการใหเ้ช่ารถยนต ์บริษทัจึงมีรถยนตใ์ห้เช่าดงักล่าวกระจายอยูท่ ัว่ประเทศตาม
การใช้งานของลูกคา้ ท าให้มีความเส่ียงต่อการสูญหายและมีความยากต่อการตรวจสอบความมีอยู่จริงของ
รถยนต ์ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อความมีตวัตนจริงของรถยนตใ์ห้เช่า 
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  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบคู่มือรถยนตต์น้ฉบบัและสังเกตการณ์ตรวจนบัรถยนตค์งเหลือท่ียงัไม่ได้
ปล่อยเช่า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขเคร่ืองยนตข์องรถยนตด์งักล่าว และส าหรับรถยนตท่ี์อยู่
ระหว่างการปล่อยเช่า ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบกบัสัญญาให้เช่ารถยนต์และรายงานการน ารถยนต์เขา้ซ่อมบ ารุง
ในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  
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 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
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