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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึง่ พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ มีบทบาทและความ
รับผิดชอบร่ วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริ หารและระดับ
ปฏิบตั ิการไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริ หาร
การกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อก่อให้ เกิ ดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. กลยุทธ์ และเป้าหมาย ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน สอดคล้ องและสนับสนุนพันธกิ จ (Mission) ของ
บริ ษัทฯ
2. ผลการปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีการบริ หารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
3. รายงานข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งด้ านการเงิน การบริ หาร และการดําเนินงาน มีความถูกต้ อง เชื่อถือ
ได้
4. การดําเนินงานและการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้ อกําหนดที่สอดคล้ องกับ
กฎหมายและข้ อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สนิ บุคลากร รวมทั้งข้ อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยการ
ซักถามจากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุ ปได้ ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฎิบตั งิ าน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
5. ระบบการติดตาม
ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น ตามสมควรว่ า ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท รั ด กุ ม เพี ย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้
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หรื อการจํ าหน่ายโดยไม่ได้ รับอนุมัติ และมี การติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยว่า สามารถป้องกัน
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยไม่มีอํานาจอย่างเพียงพอ
ทั้งนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่าง
อิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้ บริ ษัท
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในมี การจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้
ล่วงหน้ า โดยหน่วยงานเชื่ อว่ามี การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดําเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้ อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การป้องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริ ต การจัดทํา
บัญชีและรายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ ถึงแม้ อาจจะมีการปฏิบตั ิงานบางประการที่ควรได้ รับการพิจารณาปรับปรุ ง
แก้ ไขอยูบ่ ้ าง หากพิจารณาโดยรวมสามารถให้ ความมัน่ ใจได้ วา่ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ ดังนี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ อย่างเป็ นธรรม โดย
คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้ อม
มีการทบทวนการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่เป็ นประจํา เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ใน
ขณะนั้น มีการจัดโครงสร้ างองค์กรและจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอํานาจหน้ าที่และความรับ
ผิดของกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ให้ ชดั เจน นอกจากนี ้มีการ
กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงาน ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน ซึง่ ช่วย
ทํ า ให้ ร ะบบการควบคุม ภายในดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง มี ร ะเบี ย บการตรวจสอบซึ่ ง
ควบคุม ดูแ ลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุ ร กรรมทางการเงิ น การจัด ซื อ้ ได้ ทํ า กฎระเบี ยบไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันการใช้ อํานาจหน้ าที่ในการนําทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไปใช้ โดยมิชอบหรื อเกินอํานาจ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อพัฒนาให้ พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม ในการปฏิบตั งิ านในแต่ละหน้ าที่
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัทฯ มีการประเมิน
ประเภทของความเสี่ยงสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ ชี ้แจงให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานได้ รับทราบ
เพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึน้ โดยมี หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้ แต่ละ
หน่วยงานปฏิบตั ิงานและคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น มีคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้สนับสนุน
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3. การควบคุมการปฎิบัตงิ าน
บริ ษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมถึงมี การแบ่งแยกหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของแต่ล ะหน่วยงานออกจากกัน โดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณี ที่มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะมีการสรุ ปรายการดังกล่าวที่เป็ นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมตั ิตามขันตอนและแจ้
้
งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด บริ ษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกเดือนและ
ติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯเป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัทมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่มีการอนุมตั ธิ ุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริ ษัทฯ ในระยะยาว บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามให้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
นอกจากนี เ้ พื่ อ เน้ น ความชัด เจนในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องพนัก งานให้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย บริ ษั ท ฯ ได้
กํ าหนดให้ พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มี การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์ กรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ มี การจัดเก็ บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ ครบถ้ วน เป็ นหมวดหมู่และใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปมีการ
สื่อสารข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีความถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ มีระบบ
การจัดเก็บข้ อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ พร้ อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ
ที่ มี ประสิทธิ ภาพเพี ยงพอ ในการเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา มี ข้อมูลประกอบที่ เพี ยงพอต่อ
การตัดสินใจ มีการจัดทํารายงานการประชุมโดยมีสาระสําคัญครบถ้ วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริ ษัท
ข้ อซักถามหรื อข้ อสังเกตของกรรมการบริ ษัทในเรื่ องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุมซึง่ สามารถตรวจสอบได้
5. ระบบการติดตาม
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเป็ น ประจํ า ทุก เดื อ น และมี ก ารเปรี ย บเที ย บกับ ผลการ
ดําเนินงานในปี ก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้ เป็ นไปตามที่ต้องการเพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี ้เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผล
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดให้ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
ความบกพร่ องที่มีนัยสําคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มีการแก้ ไข
ปรับปรุง และให้ มีการตรวจติดตามความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ
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จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯในด้ านต่างๆ 5 ด้ านดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการ
บริ ษัท ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ ใจได้ ต่อความเสียหาย
ทั้งหมดอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็ นสาระสําคัญแต่ก็สามารถป้องกัน หรื อยอมรับได้ ในระดับที่สมเหตุสมผล
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ ีมีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรม
การบริษัท
- ไม่มีความเห็นที่แตกต่าง –
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ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท คือ บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํ ากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2559 ได้ ให้ ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังนี ้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด (สํานักงาน) ได้ ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษัท เอส
แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมทังการทดสอบรายการบั
้
ญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจําเป็ น ซึ่งได้ เสนอ
รายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้ วนัน้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สํานักงานได้
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัท เพื่อกําหนดชนิด เวลา และขอบเขตการ
ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
สํานักงานขอเรี ยนว่า การตรวจสอบบัญชีมิได้ ตรวจสอบรายการทังหมดหากแต่
้
ใช้ วิธีการทดสอบเท่านัน้
นอกจากนี ้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้ านบัญชี มีวตั ถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวใน
ตอนต้ น จึงไม่อาจพบจุดอ่อนที่มีสาระสําคัญทังหมดที
้
่อาจมีอยูใ่ นระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชีได้ อย่างไรก็ดี
ในการตรวจสอบบัญชี สํานักงานไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชี
สํ า นัก งานขอขอบคุณ ฝ่ ายบริ ห ารที่ ไ ด้ ใ ห้ โ อกาสแก่ สํ า นัก งานในการให้ บ ริ ก ารแก่ บ ริ ษั ท ในครั ง้ นี แ้ ละ
ขอขอบคุณฝ่ ายจัดการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่ได้ ให้ ความร่ วมมือและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ของ
สํานักงานมาด้ วยดีโดยตลอดจนการตรวจสอบแล้ วเสร็ จ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

(ดร.ปรี ชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718
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11.3 ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ แต่งตั้ง นางพรรณี
ฉันทวรลักษณ์ ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมจากตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
สามารถใช้ ประสบการณ์ ทําให้ งานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ประสบความสําเร็ จด้ วยดี
โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี ้
1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน
2. กําหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบตั แิ ละวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบตั ติ รวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

หลักสูตรอบรม
̵

ปริ ญญาตรี
คณะพาณิชศาสตร์ และการบัญชี
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
̵

̵

̵

Company Secretary
Program รุ่น 11/2005 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การบริ หารความเสี่ยงองค์กร
จาก Ernst & Young
Corporate Services Limited
Audit Committee Forum
“New Auditor’s Report :
Whatis for you?” จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
“How to Write an Effective
MD&A” จาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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ทั้งนี ้การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทฯ จะต้ องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้ องเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
ซึง่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
11.4 ข้ อมูลผู้ทาํ บัญชี
ผู้ทําบัญชี ของบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ตําแหน่ง
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน เป็ นดูแลการจัดทํางบการเงินและการเปิ ดเผยของมูลของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน
และถูกต้ อง โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องผู้ทําบัญชี ดังนี ้
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
นายสุมิตร ขอไพบูลย์
เลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

หลักสูตรอบรม
̵

ปริ ญญาตรี
คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
̵

̵

̵
̵

CFO Current Issue จาก
สภาวิชาชีพบัญชี
อบรม มาตรฐานการสอบบัญชี
(ปรับปรุง) จากบริ ษัท ดี ไอ เอ
ออดิท จํากัด
UP DATE มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและทิศทาง จาก บริ ษัท
75 ซี พี อี จํากัด
ความท้ าทายของธุรกิจต่อการควบ
รวมกิจการ จาก สภาวิชาชีพบัญชี
หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี และ
กฎหมายใหม่ จาก ชมรมบริ หาร
บัญชีและการเงินเครื อสหพัฒน์
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