
 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  (“กลุ่ม
บริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์        
ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท  หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) ณ  วันท่ี  
30 มิถุนายน 2560 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดของจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่  
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม
แห่งใหม่โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกรวม
จาํนวน 231.60 ลา้นบาท ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการ
ตรวจสอบคือ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุน ณ วนัท่ีลงทุนและในภายหลงั รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ทั้ ง น้ี เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 2.2 ขอ้ 4.6 และขอ้ 9 ตามลาํดบั 
 
 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบสัญญาการลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัทาํ

กับผูข้าย หลกัฐานการชาํระเงิน หลกัฐาน
การโอนกรรมสิทธ์ิและตรวจสอบเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบการรับรู้รายการ  

- ตรวจสอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ีลงทุน 
ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบความมีอยูจ่ริง 
กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพัน ความครบถ้วน  
ความถูกตอ้ง การจดัประเภท การวดัมูลค่า 
ณ วนัท่ีลงทุน และการวดัมูลค่าในภายหลงั
ของเงินลงทุน  

- ตรวจสอบหลักฐานท่ี เก่ียวข้องกับการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
 
 

 



ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 3 - 

 

 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การด้อยค่าของเงินลงทุน 
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทท่ีได้มีการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษทัร่วม ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณา
ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภท 
และประมาณการจาํนวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติท่ีสาํคญั
ท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการประมาณค่า
เผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้ นเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินหรือไม่ 
 
นโยบายการบัญชีเร่ืองเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 
ตราสารทุ น  และเงินลงทุ นในบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วม และรายละเอียดเงินลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมได้ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 4.5 ขอ้ 4.6 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ตามลาํดบั 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
• การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน

และระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

• การสอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

• การทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน และ 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ 
เงินลงทุน 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับวิธีการและ
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดมูลค่า ข้อสมมติท่ี
สาํคญั และขอ้มูลท่ีใชใ้นประมาณการจาํนวนค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

- ทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุน 

- ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การวดัมูลค่า ขอ้สมมติท่ีสําคญั และขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการประมาณการจาํนวนค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของเงินลงทุน 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การด้อยค่าของลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าของบริษัทร่วม 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรายการท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่า
ของลูกหน้ี ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของบริษัทร่วม ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน บริษทัร่วมไดพ้ิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกาสท่ีลูกหน้ีจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืน
ไม่ครบจาํนวน ดงันั้นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ 
คือ การแสดงมูลค่าของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของบริษทัร่วมและค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหรือไม่ 
 
นโยบายการบญัชีสาํหรับค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.8 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
 ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุมภายใน 

รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุมภายในของ
บริษทัร่วมท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ  

 ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายในหลกัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลสาํคญัท่ีบริษทัร่วมใช้
ในการจัดชั้ นหน้ี  และการประมาณค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ  

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบหลกัฐานท่ีผูบ้ริหารของบริษทั
ร่วมใชใ้นการพิจารณาขอ้บ่งช้ีของการ
พิจารณาบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการประมาณ
การค่าเผื่อห น้ีสงสัยจะสูญ  วิ ธีการและ
หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า ขอ้สมมติท่ี
สําคญัและขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารของบริษทัร่วม
ใชใ้นการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

- ทดสอบการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน 
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์                
ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

•  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบ 
การควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทาน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และเฉพาะกิจการของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้
ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
  ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 


