
 
 
 
 
 
 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน)  

รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั  (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทั
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินและขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
เหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  
 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.4 และข้อ 8 บริษทัฯ มีสินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 209.02 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัในงบกำรเงินได้แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหรือ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ ำกว่ำ ซ่ึงประเภทสินค้ำของบริษัทเป็นสินค้ำแฟชั่นท่ีมักจะมีกำร
เปล่ียนแปลงควำมนิยมในตวัผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ อย่ำงรวดเร็ว และสภำวะกำรแข่งขนัสูง ส่งผลให้กำรแสดง
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำต้องใช้ดุลยพินิจและ
ประมำณกำรท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรในกำรวดัมูลค่ำ ซ่ึงดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรประกอบดว้ย กำรพิจำรณำ
จำกรำยงำนวิเครำะห์อำยุสินค้ำ กำรตั้งรำคำขำย กำรประมำณในกำรให้ส่วนลดหรือวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีจะ
เกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดกำรขำยในอนำคต ซ่ึงขอ้สมมุติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นเร่ืองดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรแสดง
มูลค่ำของสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่เก่ียวกบักำรแสดงมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ โดย 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแผนกำรขำยและนโยบำยกำรตั้งรำคำขำยของฝ่ำยบริหำร และนโยบำยส่งเสริม 
กำรขำยท่ีจะผลกัดนักำรขำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีฝ่ำยบริหำรไดค้ำดกำรณ์ไว ้

 ประเมินดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยในอนำคต 

 สุ่มทดสอบกำรจดัท ำรำยงำนวิเครำะห์อำยสิุนคำ้คงเหลือ วำ่มีกำรจดัท ำตำมนโยบำย และสอดคลอ้งกบัอำยุ
ของสินคำ้หรือไม่ โดยมีกำรค ำนวณอยำ่งถูกตอ้ง และน ำมำตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำอยำ่งเหมำะสม 

 สุ่มทดสอบกำรค ำนวณรำคำทุนของสินคำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำตน้ทุนท่ีบนัทึกในบญัชีตรงกบัเอกสำร อย่ำง
ถูกตอ้ง 

 เข้ำสุ่มสังเกตกำรตรวจนับสินค้ำท่ีสำขำ และคลงัส ำนักงำนใหญ่ โดยกำรสังเกตสภำพสินค้ำว่ำมีกำร
เส่ือมสภำพหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสินคำ้ดงักล่ำวกบัรำยงำนสินคำ้รอท ำลำย และกำรน ำมำพิจำรณำกำร 
ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำอยำ่งเหมำะสม 

 เปรียบเทียบตน้ทุนสินคำ้กบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำขำยสินคำ้ภำยหลงัส้ินปีหัก
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพ่ือให้ขำยสินคำ้นั้นได ้เพ่ือดูว่ำมีสินคำ้รำคำทุนต ่ำกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
หรือไม่ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  
 

ทั้งน้ีควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองดงัต่อไปน้ี ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงินดงัต่อไปน้ี 

 
1. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้บริษทัไม่สำมำรถขำยสินคำ้ผ่ำนสำขำในห้ำงสรรพสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ไดใ้นช่วง
ระยะเวลำหน่ึง ประกอบกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยงัมีอยู่ และในปี 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปิดสำขำ
เป็นส่วนมำก ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อต่องบกำรเงินของบริษทั  

2. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำ
วิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั  

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี (แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ี

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำม

ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎว่ำมีกำรแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สำระส ำคัญขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูล 

ท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยำ่งเหมำะสม 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบ

กำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรบนัทึกรำยกำรหรือแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชี และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำร
เปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน
กำรสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของขำ้พเจำ้  อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงิน
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัใน
ระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
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