รายงานของผู้ส อบบัญชีรั บ อนุญาต
เสนอสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งประกอบด้ วย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบรายได้ ค่าใช้ จ่าย สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
ไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคของความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้สอบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากสมาคมตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํา งบการเงิ น ที่ ปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ ขัดต่อ ข้ อ เท็จจริ ง อัน เป็ น สาระสํา คัญ ไม่ว่า จะเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่
ผู้บริหารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกสมาคมหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่ า การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มูล ที่ ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสํา คัญ ที่ มีอ ยู่ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มูลที่ ขัดต่อ ข้ อ เท็จจริ ง อาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่า มี ส าระสํา คัญ เมื่ อ
คาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทําขึ ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัย สํา คัญ ต่ อ ความสามารถของสมาคมในการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเหตุ
ให้ สมาคมต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
ข้ า พเจ้ า ได้ สื่อสารกับ ผู้บ ริ ห ารในเรื่ อ งต่า งๆที่ สํา คัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้คือ
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