รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ซี มิ โก้ จํากั ด (มหาชน) และบริ ษัท ย่ อ ย
(“กลุ่มบริ ษ ทั ”) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัทหลักทรั พย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิ จการ และ
งบกระแสเงิ น สดรวมและเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน เดี ย วกั น และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์
ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของบริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษ ัท ตามข้อ กําหนดของจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมแห่ งใหม่
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ มบริ ษ ทั มี
การลงทุ นในเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมแห่ งใหม่ โดยมี
มูลค่าเงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกรวมจํานวน 231.60 ล้านบาท
ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ การรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ลงทุนและในภายหลัง
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ
วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ตามการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบสั ญ ญาการลงทุ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท
ทํากับผูข้ าย หลักฐานการชําระเงิน หลักฐาน
การโอนกรรมสิ ทธิ์ และตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการรับรู ้รายการ
ทั้งนี้ เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน นโยบาย
การบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- ตรวจสอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ลงทุน
ซึ่ งประกอบด้วย การตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ ง
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2.2
กรรมสิ ท ธิ์ ภาระผู ก พัน ความครบถ้ว น
ข้อ 4.6 และข้อ 9 ตามลําดับ
ความถู กต้อง การจัดประเภท การวัดมู ลค่ า
ณ วันที่ ลงทุน และการวัดมูลค่าในภายหลัง
ของเงินลงทุน
- ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
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เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ของกลุ่ม บริ ษ ัท ที่ ได้มีก ารพิ จารณาการ
ด้อยค่าประกอบด้วย เงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ ไป และ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของ
เงินลงทุนแต่ละประเภท และประมาณการจํานวนค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งการพิจารณา
เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
และข้อสมมติ ที่ สํ าคัญ ที่ ผู ้บริ ห ารของกลุ่ มบริ ษ ัท
นํามาใช้ในการประมาณค่ าเผื่ อการด้อยค่ าดังกล่ าว
ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่า
ของเงินลงทุ นและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
นโยบายการบัญชี เรื่ องเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ และ
ตราสารทุ น และเงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริ ษ ทั ร่ วม และรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้
และตราสารทุ น และเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัทย่ อยและ
บริ ษั ท ร่ วมได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 4.5 ข้อ 4.6 ข้อ 8 และข้อ 9 ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ
วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
• การทําความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
การด้อยค่าของเงินลงทุน
• การสอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
• การทดสอบประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับข้อบ่ งชี้ ของการด้อยค่ าของ
เงินลงทุน
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ัทเกี่ ยวกับวิ ธี การและ
หลักเกณฑ์ ที่ ใช้ในการวัดมู ลค่ า ข้อสมมติ ที่
สําคัญ และข้อมูลที่ใช้ในประมาณการจํานวนค่า
เผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
- ทดสอบการคํานวณค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าของ
เงินลงทุน
- ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวัดมูลค่า ข้อสมมติที่สําคัญ และข้อมูลที่
ใช้ในการประมาณการจํานวนค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของเงินลงทุน
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เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ าของบริษัทร่ วม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นรายการที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่ า
ของลู ก หนี้ ธุ รกิ จหลั ก ทรั พ ย์และสั ญ ญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้ าของบริ ษ ัทร่ วม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน บริ ษทั ร่ วมได้พิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรั บลู กหนี้ ธุ รกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเมื่ อหนี้ นั้นมี หลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรื อมีโอกาสที่ลูกหนี้ จะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน
ไม่ครบจํานวน ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ
การแสดงมู ลค่ าของลู กหนี้ ธุ รกิ จหลักทรั พย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของบริ ษทั ร่ วมและค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหรื อไม่

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ
วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
 ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุ มภายใน
รวมถึ งการปฏิ บ ัติ ตามการควบคุ มภายในของ
บริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ


ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ ม
ภายในหลักที่เกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่บริ ษทั ร่ วมใช้
ในการจัดชั้นหนี้ และการประมาณค่ าเผื่ อหนี้
สงสัยจะสู ญ



ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
-

-

นโยบายการบัญชีสาํ หรับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8
-

ตรวจสอบหลักฐานที่ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั
ร่ ว มใช้ใ นการพิจ ารณาข้อ บ่ง ชี้ ข องการ
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการประมาณ
การค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ วิ ธี ก ารและ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่า ข้อสมมติที่
สําคัญและข้อมูลที่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วม
ใช้ในการคํานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ทดสอบการคํานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
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 นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

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

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ 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
หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จกรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้า
รั บ ผิดชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้แ ละประเด็ น ที่ มี นัย สําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว
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