รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการตรวจสอบงบการเงินระหว่ างกาล
ความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ ซี มิโ ก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์
ซี มิ โก้ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของบริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ ซี มิ โก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วัน ที่
30 มิ ถุนายน 2561 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษ ัท ตามข้อ ก าหนดของจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง
วิ ธี การตรวจสอบที่ ส าคัญรวมถึ งการปฏิ บ ัติ งานการ
เงินลงทุนบริษทั ร่ วม
บริ ษั ท มี ก ารเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วมซึ่ งมี ก าร ตรวจสอบร่ วมกับทีมตรวจสอบบริ ษทั ร่ วม ซึ่งรวมถึง
พิจารณาว่ามี ความสาคัญเชิ งปริ มาณอย่างมากใน • ทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่
งบการเงิ น รวมของกลุ่ ม บริ ษ ัท และงบการเงิ น
เกี่ยวข้อง
เฉพาะกิจการ ทั้งนี้เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ
กลุ่ มบริ ษ ัทรั บ รู ้ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมด้วยวิ ธี • ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบร่ วมกันตามมาตรฐานการ
ส่ วนได้เสี ยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน
สอบบัญชี ของไทย ตั้งแต่ กระบวนการวางแผน
ทางการเงินหรื อไม่
จนถึงกระบวนการสรุ ปผล
นโยบายการบัญชี ของบริ ษ ัทร่ วมและข้อมู ลทาง
การเงิ น โดยสรุ ป ที่ ส าคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.6 และข้อ 10 ตามลาดับ

• ตรวจสอบการคานวณและบันทึกส่ วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มี เงินลงทุนใน
บริ ษั ท ร่ วมซึ่ งมี การลงทุ นในปี 2560 มี ผลการ
ด าเนิ นงานขาดทุ นต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่ ม
บริ ษ ัทต้องพิ จารณาข้อบ่ งชี้ ของการด้อยค่ าของเงิ น
ลงทุน และประมาณการจานวนค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่า
ของเงินลงทุ นนั้นขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจและข้อสมมติ ที่
ส าคัญ ที่ ผู ้บ ริ หารของกลุ่ มบริ ษั ท น ามาใช้ ในการ
ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ คื อ การแสดงมู ลค่ าของเงิ นลงทุ น
และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
• การทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
• การสอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
• การทดสอบประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับข้อบ่ งชี้ ของการด้อยค่ าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
นโยบายการบัญชี เรื่ องเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วม และ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ัทเกี่ ยวกับวิ ธี การและ
รายละเอี ยดเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมได้เปิ ดเผยไว้ใน
หลักเกณฑ์ ที่ ใช้ในการวัดมู ลค่ า ข้อสมมติ ที่
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4.6 และ ข้อ 10
สาคัญ และข้อมูลที่ใช้ในประมาณการจานวนค่า
ตามลาดับ
เผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- ทดสอบการค านวณค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวัดมูลค่า ข้อสมมติที่สาคัญ และข้อมูลที่
ใช้ในการประมาณการจานวนค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ โดย
ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พ บข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องใน
งบการเงิ น หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้า
รั บ ผิด ชอบต่ อการก าหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ัท
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่
มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้าพเจ้าได้สอบทาน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และเฉพาะกิ จการของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี การ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้า
ไม่ส ามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
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ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 สิ งหาคม 2561
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