รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการตรวจสอบงบการเงินระหว่ างกาล
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวม
และงบกระแสเงินสดรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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-2การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิ นไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555 และ 2554 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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-3ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 สิ งหาคม 2555
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