บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั กรุ ง ไทยคาร์ เ ร้ นท์ แอนด์ ลี ส จากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อหุ ้ นและงบกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ นว่า งบการเงิ นข้า งต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษ ทั กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์
แอนด์ ลีสจากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสด
รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลี ส
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้ าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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-2การรับรู ้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์เป็ นรายการที่มีมูลค่าเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินและเป็ นรายการที่
ส่ งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่ งรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ เกิดจากสัญญาเช่าจานวนมาก และมีจานวน
ค่าเช่ าและระยะเวลาเช่าที่ต่างกันในแต่ละสัญญา โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ตามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญา
เช่านั้นๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วน
ของรายการรายได้ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี
ข้า พเจ้า ได้ ต รวจสอบการรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากค่ า เช่ า รถยนต์ โดยการประเมิ น และทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับวงจรของรายได้ ทาความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิ บตั ิตามการควบคุ มที่บริ ษ ทั ออกแบบไว้ โดยทดสอบตั้งแต่ข้ นั ตอนการรั บลู กค้า
การคียส์ ัญญาเช่ าเข้าระบบ สุ่ มตรวจสอบสัญญาเช่ าที่บริ ษทั ทากับลู กค้าทั้งลู กค้าใหม่และลูกค้าต่อเนื่ อง และ
ประเมินความมีประสิ ทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั ใช้ในการเรี ยกข้อมูลรายงานการเรี ยกเก็บเงินค่างวด
นอกจากนี้ ข้า พเจ้า ได้สุ่ มตัวอย่า งตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ า เช่ า รถยนต์ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งปี
ตรวจสอบในช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบไปยังการบันทึก บัญชี รายได้จากค่าเช่ ารถยนต์ใน
สมุดรายวัน รวมทั้งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลจานวนของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าเฉลี่ยทั้งปี และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อ
คันกับบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้จากค่าเช่ารถยนต์
การประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า
บริ ษัท มี ก ารทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ ของรถยนต์ ใ ห้ เ ช่ า ให้ เ ป็ นไปตามสภาพเศรษฐกิ จ
และใกล้เคียงกับการจาหน่ ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างปี ซึ่ งรถยนต์มีจานวนมากและหลากหลายประเภท และ
รถยนต์แต่ละประเภทมี มูลค่าคงเหลื อแตกต่างกัน การประมาณการมู ลค่าคงเหลื อจาเป็ นต้องอาศัยดุ ลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก เนื่ องจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สาคัญ ซึ่ งอ้างอิงกับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับจากการเลิ กใช้ประโยชน์หรื อขายหลังสัญญาหมดอายุ รายการดังกล่ าวมี ผลต่อการบันทึ ก
ค่าเสื่ อมราคาที่ถือเป็ นต้นทุนหลักในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการและเกณฑ์ที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาประมาณ
การมู ล ค่ า คงเหลื อของรถยนต์ใ ห้เช่ า ประเมิ นและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้ใ นการพิ จารณา
ดังกล่าว รวมถึ งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ ายรถยนต์ให้เช่ ากับราคา
ตลาดในปั จจุบนั และจากประสบการณ์ที่จาหน่ายจริ งในระหว่างปี
ข้ อมูลอื่น

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมู ล อื่ น ข้อมู ล อื่ นประกอบด้วยข้อมู ล ซึ่ ง รวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้า ต่องบการเงิ นไม่ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้อมู ล อื่ นและข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ใ ห้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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-3ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น คื อ การอ่ า นและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดู แล เพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ ม
ภายในที่ ผู บ้ ริ ห ารพิ จารณาว่า จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ นที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ไ ด้ค วามเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุ สมผลว่า งบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้ง บการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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-4 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งหยุด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ ง านตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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-5ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง
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