
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์        
ซีมิโก้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จ  ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

เงินลงทุนบริษัทร่วม 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงมีการพิจารณา
วา่มีความส าคญัเชิงปริมาณอยา่งมากในงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทั้งน้ีเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ กลุ่มบริษทั
รับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย
อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่ 

 

นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมและข้อมูลทาง
การเงินโดยสรุปท่ีส าคัญแสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.6 และขอ้ 10 ตามล าดบั 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญรวมถึงการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบร่วมกบัทีมตรวจสอบบริษทัร่วม ซ่ึงรวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการรวบรวม

ขอ้มูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกันตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีของไทย ตั้ งแต่กระบวนการวางแผน
จนถึงกระบวนการสรุปผล 

• ตรวจสอบการค านวณและบนัทึกส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษัท ร่วมซ่ึ งมี การลงทุ นในปี  2560 มี ผลการ
ด าเนินงานขาดทุนต่อเน่ือง ทั้ งน้ีผู ้บริหารของกลุ่ม
บริษัทต้องพิจารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน และประมาณการจ านวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนนั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจและข้อสมมติท่ี
ส าคัญท่ีผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทน ามาใช้ในการ
ประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว ดงันั้นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 
 
นโยบายการบัญชีเร่ืองเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.6  และ ข้อ 10 
ตามล าดบั 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน

และระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

• การสอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

• การทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับวิธีการและ
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวดัมูลค่า ข้อสมมติท่ี
ส าคญั และขอ้มูลท่ีใชใ้นประมาณการจ านวนค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

- ทดสอบการค านวณค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

- ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การวดัมูลค่า ขอ้สมมติท่ีส าคญั และขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการประมาณการจ านวนค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน 
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์                   

ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

•  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ี
มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทาน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และเฉพาะกิจการของบริษทัหลักทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ากัด (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้
ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
  ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 


