รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษทั หลักทรัพ ย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษัท หลักทรั พ ย์ ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อ ย
(“กลุ่ มบริ ษ ัท”) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัทหลักทรั พย์ ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”)
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและ
เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์
ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของบริ ษ ัท หลักทรั พย์ ซี มิ โก้ จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ กําหนดเหล่ านี้ ข้า พเจ้าเชื่ อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข ้าพเจ้าได้รับ เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ
เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยเงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย
เงินลงทุ นทัว่ ไป และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษั ท ร่ วม ทั้ งนี้ ผู ้บ ริ หารของกลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ ง
พิจารณาข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และ
ประมาณการจํานวนค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าเงิ น ลงทุ น
ดังกล่ าว ซึ่ งการพิ จารณาเกี่ ย วกับ การด้อยค่าของ
เงิน ลงทุ น นั้น ขึ้ น อยู่กับ ดุ ล ยพิ นิ จ และข้อ สมมติ ที่
สําคัญ ที่ ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท นํามาใช้ในการ
ประมาณค่ าเผื่ อ การดอยค่ า ดัง กล่ าว ดัง นั้ นเรื่ อ ง
สําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงิน
ลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่

วิธีการตรวจสอบทีส่ ําคัญ

วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
• การทําความเข้าใจเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและ
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
• การสอบทานการออกแบบและการปฏิ บตั ิ ตามระบบการ
ควบคุมภายใน
• การทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บัติ ต ามระบบการ
ควบคุมภายใน และ
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- การตรวจสอบหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและข้อสมมติที่สาํ คัญ
ที่ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในประมาณการจํานวน
นโยบายการบัญชีเรื่ องเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ตราสารทุน และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม และรายละเอียดเงินลงทุนในตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.5 ข้อ 4.6 ข้อ 8 และข้อ 9 ตามลําดับ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิด ชอบของผู้ บริ หารและผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ 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 งแต่ ไม่ได้เป็ 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 ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงรายการและเหตุ การณ์
ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จกรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า
รั บ ผิดชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แ ล และการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ทั
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็น ที่ มี นัยสําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ องที่ มี นัยสําคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว
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