
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ทีจัดทําขึนตามแม่บทการนําเสนอข้อมูลทีถูกต้องตามทีควร (งบการเงินจัดทําขึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจ้า เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กจิการและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ 

ปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการสาํหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ นสุด 

วนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการสาํหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการซึงรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มกจิการและบริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกยีวข้องกบัการตรวจสอบงบการเ งินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสม 

เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 



 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเ ยียงผู้ประกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้ระบุเรืองการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และค่าความนิยมเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเรืองนีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเรืองเหล่านี  

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประ เมินการ ด้อ ยค่ าขอ งเงินลง ทุนในบริ ษัทย่อ ยแล ะ 

ค่าความนิยม 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 เรืองประมาณการ

ทางบญัชีทีสาํคญัและการใช้ดุลยพินิจทีเกยีวขอ้งกบัการประเมิน

การดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและค่าความนิยม หมายเหตุ

ประกอบงบการเ งินขอ้ 13 เรือง เงินลงทุนในบริษทัย่อย และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 เรือง ค่าความนิยม 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

จาํนวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และค่าความนิยม - สุทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน 

งบการเงินรวม  
 

สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้จัดทํา

กา รประเ มินกา รด้อยค่าของเ งินลง ทุนในบริษัทย่อยและ 

คา่ความนิยมโดย 
 

1.  คาํนวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส

เงินสด สําหรับระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วย

อัตราการเติบโตของธุรกจิคงทีตงัแต่ปีที 5 หลังจา กนัน

กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย

ใช้อตัราตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของเงินทุน และ 
 

2.  เปรียบเทียบผลลพัธข์องกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลคา่ตาม

บัญชีของหน่วยสินทรัพยท์ีกอ่ให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วย 

ซึงผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการพิจาราณาว่าบริษทัยอ่ยแตล่ะ

แห่งคือหน่วยสินทรัพยที์กอ่ให้เกิดเ งินสดแต่ละหน่วย 

กระแสเ งินสดคิดลดของแต่ละบริษัทย่อยถูก ใช้เพือ

ประเมนิคา่เผือการด้อยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

คา่ความนิยมของแตล่ะบริษทั 
 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการควบคุมภายในทีสําคญั

ทีบริษัทจัดให้มีขึนทีเกยีวขอ้งกบัการประเมินการด้อยค่าและ

มุง่เน้นการวิเคราะห์รายละเอียดและทาํการสอบถามในเชิงทดสอบ

สมมติฐานทีผูบ้ริหารใช้ในการประเมินการดอ้ยค่า ซึงรวมถึง 
 

- ขา้พเจา้ได้ทาํความเขา้ใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ริหาร 

ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ

กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการทีใช้ในการคาํนวณ และ

ทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร  
 

- ข้าพเจ้า ได้เปรียบเ ทียบประมาณการกระแสเงินสดกบั

งบประมาณและแผนธุรกจิซึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร

ของกลุ่มกจิการ และหลักฐานอืนทีเกียวข้องกบัแผนกา ร 

ในอนาคต  
 

- ขา้พเจา้ได้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกดิขึนจริงในปี

ปัจจุบันกบัตวัเลขทีคาดการณ์ไวใ้นปีกอ่นเพือพิจารณาว่า

ผลการดําเ นินงานทีคาดการณ์ไว้ในปีกอ่นสมเหตุสมผล

หรือไม ่ 
 

- ขา้พเจ้าประเมินสมมติฐานทีสําคัญของผู้บริหารทีใช้ใน 

การคาดการณ์โดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  
 

- ขา้พเจา้ได้ทดสอบตวัแปรทีนาํมาใช้ในการพิจารณาอตัรา

คิดลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
 

 

 

 

 



 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้า ให้ความสําคัญกบัเรืองนีเนืองจากการประเมินความ

เพียงพอของการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเ งินลงทุน 

ในบริษัทย่อยและค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช้ 

ดุลยพินิจทีเ กียวข้อ งกบัข้อสมมติฐานทีเ ป็นผลมาจากกา ร

คาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกจิ

เพือใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

 

จากการทดสอบกา รด้อยค่าประจํา ปี  ผู้บริห ารสรุปว่าไม่ มี 

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 

ทีตอ้งรับรู้เพิม ในระหวา่งปี โดยสมมตฐิานทีสําคญัทีใช้ได้มีการ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 

 

- ขา้พเจา้ ใช้ผูเ้ ชียวชาญด้านการประเมินมลูค่าของขา้พเจ้า 

ในการสอบทานการประมาณการอยา่งเป็นอิสระ โดยเฉพาะ

อยา่งยงิปริมาณการขายทีคาดการณ์ไว ้ราคาขาย อตัราการ

เติบโต และอัตราคิดลด และเ ปรียบเทียบประมาณการ

ดงักล่าวกบัประมาณการทีผูบ้ริหารใช ้

 

จากการปฏิบติังานดังกล่าวขา้งตน้ ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที

ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการด้อยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และคา่ความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีได้รับ 

  

 

ข้อมูลอืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

 

ความเห็นของขา้พเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน และขา้พเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชือมนั 

ตอ่ขอ้มลูอืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกยีวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอืน

มีความขัดแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกจิการ หรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม ่  

 

เมือขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสาร

เรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 



 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจาํ เป็น เพือให้สามารถจัดทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการทีปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกจิการและบริษทั 

ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกยีวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับ 

การดาํเนินงานตอ่เนือง เวน้แตก่รรมการมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มกจิการและบริษทั หรือหยดุดําเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ตอ่เนืองตอ่ไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีว ัตถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัทีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ 

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหลา่นี  

 



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยียง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ไมว่า่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั 

และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสียงทีไม่พบ

ขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกดิจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการ

ทุจริตอาจเกยีวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรง

ตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แตไ่ม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่กจิการและบริษทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทกีรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเกยีวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกยีวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี

ทีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกยีวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัย

อยา่งมนัียสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มกจิการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม ่ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 

ในงบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการทีเกยีวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึนอยูก่บัหลักฐานการสอบบัญชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า 

อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมนิการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง 

ตามทีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกยีวกบัขอ้มูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหรือกจิกรรมทางธุรกจิ

ภายในกลุ่มกจิการเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว ้

ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแกค่ณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกยีวข้องกบัความเป็นอิสระ 

และไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัความสัมพันธ์ทังหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 



 

จากเรืองทีสือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบัญชี 

เวน้แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกยีวกบัเรืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกดิขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่า

ไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
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