ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีสามารถระบุจานวนข้อผิดพลาดได้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษทั XXXXXXXXXXX จากัด
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของ บริ ษั ท XXXXXXXXX จากั ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกาไรขาดทุ น สาหรับปีสิ้ นสุด วั น
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แ สดงฐานะการเงินของ บริษั ท XXXXXXXXX จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ ผลการดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
บริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนที่เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงินและข้ าพเจ้าได้ ปฏิ บั ติต ามความรั บผิ ดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ง เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ านี้ ข้ า พเจ้า เชื่ อว่า หลั กฐานการสอบบั ญ ชี ที่ข้ าพเจ้า ได้ รับ เพีย งพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น – การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 1.2 ว่าในระหว่างปี 2562 กรมสรรพากรได้ออกพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และ
ความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรั ษ ฎากร พ.ศ. 2562 ให้สิทธิ
แก่บริษัทฯ ในการได้รับการยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทบทวน
ข้อมูลทางบัญชี และพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีสาหรับปี 2560 และ 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกาไรสะสม
ต้นปี 2561 และ 2560 ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ทาและนาเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู กต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส าหรั บ กิจการที่ไม่ มีส่ วนได้เสี ย สาธารณะ และรับ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ การควบคุมภายใน
ทีผ่ ้บู ริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้ บ ริห ารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ นความสามารถของบริษั ทในการดาเนินงานต่ อเนื่ อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีสามารถระบุจานวนข้อผิดพลาดได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัด ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้ส อบบัญ ชีซึ่งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง แตไมได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยูได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อข้ อเท็ จจริง อั นเป็ น สาระส าคั ญ ในงบการเงิ น
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุ จริ ต จะสู ง กว่า ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด เนื่ องจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู้ ร่ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ย วข้ องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ต่ ไม่ ใช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิผ ล
ของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้ าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ได้ รับ จนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้ าพเจ้า ได้ สื่ อสารกั บ ผู้ บ ริห ารเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้ วางแ ผนไว้ ประเด็ น
ที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
(กกกกกกกกกกกกกกกกก)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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