ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีไม่สามารถระบุจานวนข้อผิดพลาดได้เกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
หมายเหตุ การแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีนี้ เป็นตัวอย่างกรณีทผี่ ลกระทบของการปรับปรุง
ข้อผิดพลาดมีสาระสาคัญ โดยไม่แผ่กระจายเท่านั้น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท กขค จากัด
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุน [งบกระแสเงินสด] และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน จากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการดาเนินงาน [และกระแสเงินสด] สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถู กต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X.X เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรมสรรพากรได้ออกพระราชบัญญัติ
ยกเว้ น เบี้ ย ปรับ เงิ น เพิ่ ม ภาษี อากร และความรับ ผิ ด ชอบทางอาญาเพื่ อสนั บ สนุ นการปฏิบั ติ การเกี่ย วกับ ภาษี อากร
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้สิทธิ
แก่บริษัทฯ ในการได้รับยกเว้นเบี้ยปรั บ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดชอบทางอาญา ดังนั้นบริษัทได้ทบทวนข้อมูล
ทางบัญชี และพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีสาหรับปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือย้อนหลังได้ เนื่องจาก(....................ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง..........................) และ
ข้า พเจ้ า ไม่ส ามารถใช้วิธี การตรวจสอบให้เป็น ที่พอใจในมู ลค่าของสินค้าคงเหลือดัง กล่าวได้ สิ น ค้า คงเหลือต้นงวดมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจาเป็นต้องปรับปรุงผลการดาเนินงานและกาไรสะสมต้นงวด
ส าหรั บ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 หรือไม่ เพี ย งใด ความเห็ นของข้าพเจ้ าต่องบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบัน กับ
ตัวเลขเปรียบเทียบ
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ น วรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของ
ข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา ว่า จาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิ น ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผ ลของ
การควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า โดยให้ ข้ อ สั ง เกตถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมิ น การน าเสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ด เผย ข้ อ มู ล ว่ า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับ ผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)

*เนื้อหาที่ระบายสีเทาสามารถปรับหรือตัดออกได้ตามความเหมาะสม

