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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 580 

หนงัสือรบัรอง 

(ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 
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การส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ก22 

ความสงสัยในความน่าเชื่อถือในหนังสือรับรองและการไม่ได้รับหนังสือรับรอง 

ตามที่ร้องขอ ก23-ก27 

ภาคผนวก 1    รายชื่อมาตรฐานสอบบญัชีที่มีข้อก าหนดให้ขอหนังสือรับรอง  

ภาคผนวก 2    ตวัอย่างหนังสือรับรอง  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 

“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการขอหนังสือรับรอง

จากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) เพื่อตรวจสอบงบการเงิน 

2. ภาคผนวก 1 แสดงรายชื่อมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่มีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับหนังสือ

รับรอง ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับหนังสือรับรองตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่จ ากัดใน 

การน าไปปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

หนงัสือรบัรองในฐานะหลกัฐานการสอบบญัชี 

3. หลักฐานการสอบบัญชีเป็นข้อมูลที่ผู้ สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลในการแสดงความเห็นของ  

ผู้สอบบัญชี1 ส่วนหนังสือรับรองนั้นเป็นข้อมูลจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ในการตรวจสอบงบการเงนิ

ของกิจการ หนังสือรับรองจึงถือเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่คล้ายคลึงกับการตอบค าถาม (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก1) 

4. ถึงแม้หนังสือรับรองจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่จ าเป็นแล้ว แต่หนังสือรับรองยังมิได้ให้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้  การที่ผู้บริหารได้ออกหนังสือ

รับรองที่เชื่อถือได้นั้น มิได้มีผลกระทบต่อลักษณะหรือขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีอื่น  ๆ  

ที่ผู้ สอบบัญชีได้รับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเกี่ยวกับ 

ส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ือง 

วนัถือปฏิบติั   

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ  

(ก) ได้มาซ่ึงหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ว่า

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนในการจัดท า 

งบการเงินและความครบถ้วนของข้อมูลที่จัดให้แก่ผู้สอบบัญชี 

(ข) สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ในงบการเงินเฉพาะเร่ืองโดยใช้หนังสือรับรองในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็น 

หรือตรงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอ่ืน 

(ค) เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมเม่ือได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้ มีหน้าที่ใน 

การก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) หรือเม่ือไม่ได้รับหนังสือรับรองตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 5(ค) 
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ค าจ ากดัความ 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ก าหนดค าจ ากัดความส าหรับค าศัพทด์ังต่อไปนี้  

หนังสือรับรอง หมายถึง  ค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากผู้บริหาร เพื่อยืนยัน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเพื่อสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น หนังสือรับรองตามความหมายของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่รวมถึงงบการเงิน ส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หรือเอกสาร

ประกอบการบันทกึบัญชี 

8. การอ้างถึง “ผู้บริหาร” นั้น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  หมายถึง ผู้บริหารและผู้ มีหน้าที่ใน 

การก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) นอกจากนี้  ผู้บริหารมีภาระหน้าที่ในการจัดท าและน าเสนอ  

งบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

ขอ้ก าหนด  

ผูบ้ริหารท่ีไดร้บัค ารอ้งขอใหอ้อกหนงัสือรบัรอง 

9. ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารที่รับผิดชอบต่องบการเงินและที่มีความรู้ในเร่ืองที่

เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2-ก6) 

หนงัสือรบัรองเก่ียวกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

การจดัท างบการเงนิ 

10. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือรับรองว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนใน 

การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนออย่างถูกต้อง

ตามที่ควร ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี2 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก9, ก14 และ 

ก22)  

การใหข้อ้มูลและความครบถว้นของรายการ  

11. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือรับรองว่า 

(ก) ผู้บริหารให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้สอบบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ 

ตกลงไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี3 

(ข) รายการทั้งหมดได้รับการบันทกึแล้วและรวมอยู่ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก9, ก14 

และ ก22)  

ค าอธิบายถึงความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารในหนงัสือรบัรอง  

12. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องถูกอธิบายในหนังสือรับรองตามย่อหน้าที่ 10 และ 11 ในลักษณะ

เดียวกับที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ถูกอธิบายไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ข)(1) 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข)(3) 
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หนงัสือรบัรองอ่ืน 

13. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขอหนังสือรับรอง นอกเหนือจากหนังสือ

รับรองตามข้อก าหนดดังกล่าว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับ

หนังสือรับรองฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ เพื่อใช้สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

งบการเงินหรือส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองในงบการเงิน   

ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองอื่นดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10-ก13, ก14 และ ก22)  

วนัที่และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในหนงัสือรบัรอง 

14. วันที่ในหนังสือรับรองต้องใกล้เคียงกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเท่าที่จะสามารถ

ท าได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน หนังสือรับรอง

ต้องท าขึ้นส าหรับงบการเงินทั้งหมดและส าหรับรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงานของผู้ สอบบัญชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก18)  

รูปแบบของหนงัสือรบัรอง 

15. หนังสือรับรองต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรองที่ส่งถึงผู้สอบบัญชี ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าแถลงการณ์นั้นให้ค ารับรองบางส่วนหรือทั้งหมดที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 10 หรือ 11 เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในแถลงการณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่ ใน

หนังสือรับรองอีก (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19-ก21) 

ความสงสยัในความน่าเชื่อถือของหนงัสือรบัรองและการไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรองที่ขอ 

ความสงสยัในความน่าเชือ่ถือของหนงัสือรบัรอง 

16. เม่ือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม หรือความอุตสาหะ

ของผู้บริหาร หรือค าม่ันของผู้บริหารในการบังคับใช้เร่ืองเหล่านี้  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบ

ของเร่ืองดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของค ารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) และ

หลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-ก25) 

17. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่หนังสือรับรองไม่สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อพยายามแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ถ้าเร่ืองนั้นยังไม่สามารถแก้ไข 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาใหม่ในเร่ืองของการประเมินความรู้ความสามารถ ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม 

หรือความอุตสาหะของผู้บริหาร หรือค าม่ันของผู้บริหารในการบังคับใช้เร่ืองเหล่านี้  และผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของค ารับรอง (วาจา หรือลาย

ลักษณ์อักษร) และหลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 
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18. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าหนังสือรับรองไม่น่าเชื่อถือ ผู้สอบบัญชีต้องกระท าการอย่างเหมาะสม  

ซ่ึงรวมถึงการระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)4 ที่เกี่ยวกับข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับนี้   

การไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรองตามทีร่อ้งขอ 

19. กรณีที่ผู้บริหารไม่ให้หนังสือรับรองฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) สอบถามถึงเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร 

(ข) ประเมินความซ่ือสัตย์ของผู้บริหารอีกคร้ังและประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อความน่าเชื่อถือ

ของค ารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) และหลักฐานการสอบบัญชีโดยทั่วไป 

(ค) กระท าการอย่างเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อความเห็น  

ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ที่เกี่ยวกับ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับนี้   

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร 

20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 705 (ปรับปรุง) เม่ือ 

(ก) ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ของผู้บริหาร จนท าให้หนังสือรับรองที่ถูก

ก าหนดในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ไม่มีความน่าเชื่อถือ หรือ  

(ข) ผู้บริหารไม่จัดท าหนังสือรับรองตามย่อหน้าที่ 10 และ 11 ให้กับผู้ สอบบัญชี (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก26-ก27)  

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

หนงัสือรบัรองในฐานะหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3)  

ก1. หนังสือรับรองเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ส าคัญ ถ้าผู้บริหารแก้ไข หรือไม่ให้หนังสือรับรองตามที่

ร้องขอ อาจเป็นสัญญาณเตือนผู้สอบบัญชีถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีหนึ่งหรือหลายประเด็นที่มี

นัยส าคัญ นอกจากนี้  การขอค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรแทนวาจา ในหลายกรณีอาจท าให้

ผู้บริหารพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดซ่ึงจะเพิ่มคุณภาพของค ารับรอง 

ผูบ้ริหารที่ไดร้บัค ารอ้งขอใหอ้อกหนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก2. หนังสือรับรองจะถูกร้องขอจากผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน ซ่ึงบุคคลกลุ่มนี้อาจแตกต่าง

กันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารของกิจการและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็

ตาม ผู้บริหาร (นอกเหนือจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล) มักเป็นผู้ รับหน้าที่นี้  ผู้บริหารระดับสูง

และหัวหน้าฝ่ายบัญชี หรือผู้ มีต าแหน่งเทียบเท่าอาจถูกร้องขอให้ท าหนังสือรับรอง หรือในบาง

สถานการณ์ หน่วยงานอื่น เช่น ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล อาจเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท า  

งบการเงินเช่นกัน 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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ก3. เนื่องจากความรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ผู้บริหาร

ถูกคาดหวังว่ามีความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการของกิจการในการจัดท าและน าเสนอ 

งบการเงินและส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหนังสือรับรอง 

ก4. ในบางกรณี ผู้บริหารอาจตัดสินใจสอบถามผู้อื่นที่มีส่วนร่วมในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

และในส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึงบุคคลผู้มีความรู้เฉพาะเร่ือง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ถูก

ร้องขอในหนังสือรับรอง บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง 

• นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับการวัดผลทางบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย 

• วิศวกรผู้อาจรับผิดชอบและเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวัดผลหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อม 

• ที่ปรึกษาภายใน ผู้ให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการตั้งประมาณการหนี้ สินส าหรับการฟ้องร้องตาม

กฎหมาย 

ก5. ในบางกรณีหนังสือรับรองอาจมีข้อความเงื่อนไขเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนังสือรับรองดังกล่าว ถูกท าขึ้น

ตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีสามารถยอมรับค ากล่าวนั้นได้อย่าง

สมเหตุสมผล ถ้าผู้สอบบัญชีได้รับค ารับรองจากผู้ที่เหมาะสมทั้งในเร่ืองความรับผิดชอบและความรู้

ในเร่ืองที่รวมอยู่ในหนังสือรับรอง 

ก6. เพื่อเน้นถึงความจ าเป็นที่ให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือรับรองโดยมีความรู้อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีอาจ

ขอให้ผู้บริหารยืนยันในหนังสือรับรองว่าผู้บริหารได้มีการสอบถามตามที่เหมาะสมเพื่อให้ตน

สามารถที่จะจัดท าหนังสือรับรองตามที่ได้รับการร้องขอได้ ผู้บริหารไม่ได้ถูกคาดหวังให้ต้องไป

สอบถามที่เกินกว่าที่มีกระบวนการภายในตามปกติที่มีอยู่ของกิจการ 

หนงัสือรบัรองเก่ียวกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10-11) 

ก7. หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่

อ้างถึงในย่อหน้าที่ 10 และ 11 จะถือว่าไม่เพียงพอ ถ้าไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า ผู้บริหาร

เชื่อว่าตนได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านั้นแล้ว เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสินโดยใช้

เพียงหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืนว่าผู้บริหารจัดท าและน าเสนองบการเงินและให้ข้อมูลต่อผู้สอบบัญชี

บนพื้ นฐานที่รับทราบร่วมกันและความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปว่าผู้บริหารให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ตกลงในข้อตกลงใน 

การรับงานสอบบัญชีโดยไม่สอบถามผู้บริหาร หรือได้รับค ายืนยันว่าได้ให้ข้อมูลเหล่านั้น 

ก8. หนังสือรับรองตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้มีการรับทราบและเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารตามข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีเพื่ อเป็น 

การยืนยันว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ โดยในกรณีทั่วไป อาจเป็นการขอให้ผู้บริหาร

ยืนยันการรับทราบและความเข้าใจในความรับผิดชอบของตนอีกคร้ังในหนังสือรับรอง แต่ในบาง

กรณีอาจเหมาะสมโดยเฉพาะเม่ือ 
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• ผู้ที่ลงชื่อในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีในนามของกิจการไม่ได้มีความรับผิดชอบในเร่ือง

ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป 

• ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีถูกจัดเตรียมในปีก่อน  

• มีข้อบ่งช้ีว่าผู้บริหารเข้าใจผิดในความรับผิดชอบของตน หรือ  

• ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปท าให้เหมาะสมที่จะท าเช่นนั้น  

การด าเนินการในกรณีดังกล่าวสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 2105  

การขอค ายืนยันอีกคร้ังเกี่ยวกับการรับทราบและความเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้บริหาร  

ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในเร่ืองความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของผู้บริหาร (ตามที่กล่าวถึงใน  

ย่อหน้าที่ ก5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้)  

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหนว่ยงานภาครฐั  

ก9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการภาครัฐอาจกว้างกว่าของกิจการอื่น ดังนั้น เร่ือง

ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการภาครัฐนั้นอาจ

ระบเุพิ่มเติมในหนังสือรับรอง ซ่ึงอาจรวมถึงการเขียนค ารับรองเพื่อยืนยันว่ารายการและเหตุการณท์ี่

มีการด าเนินการอยู่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

หนงัสือรบัรองอ่ืน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

หนงัสือรบัรองเพ่ิมเติมเกีย่วกบังบการเงนิ  

ก10. นอกเหนือจากหนังสือรับรองตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอค ารับรอง

อื่นของผู้บริหารเกี่ยวกับงบการเงิน ค ารับรองเช่นนี้ถือเป็นส่วนเสริม ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

รับรองตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 หนังสือรับรองนี้อาจรวมถึงค ารับรองดังต่อไปนี้  

• การเลือกและการประยุกต์ใช้นโยบายบัญชีมีความเหมาะสมหรือไม่ 

• เร่ืองต่อไปนี้ ได้ถูกรับรู้ วัดค่า แสดงหรือเปิดเผยตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ 

o แผนหรือเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าคงเหลือหรือการจ าแนกประเภทของ

สินทรัพย์และหนี้ สิน 

o หนี้ สินทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น 

o กรรมสิทธ์ิ การก ากับดูแลสินทรัพย์ ภาระค า้ประกันของสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่วางไว้

เป็นหลักประกัน  

o ลักษณะของกฎหมาย ข้อบังคับและข้อตกลงตามสัญญาที่อาจมีผลต่องบการเงินรวมถงึ

การไม่ปฏิบัติตาม 

 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข) 
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หนงัสือรบัรองเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการใหข้อ้มูลกบัผูส้อบบญัชี 

ก11. นอกเหนือจากหนังสือรับรองที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 11 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจ าเป็น ที่จะ

ขอให้ผู้บริหารให้หนังสือรับรองว่าได้แจ้งกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน

ทั้งหมดที่ผู้บริหารทราบ 

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวเ้ฉพาะเรือ่ง  

ก12. เม่ือได้รับหลักฐานหรือการประเมินเกี่ยวกับดุลยพินิจและเจตนา ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อไปนี้  

• การด าเนินการที่ผ่านมาของกิจการเกี่ยวกับเจตนาที่ก าหนดไว้ของกิจการ 

• เหตุผลของกิจการที่เลือกแนวปฏิบัติใดแนวปฏิบัติหนึ่ง  

• ความสามารถของกิจการในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง 

• ความมีอยู่หรือการขาดแคลนข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจได้รับในระหว่างการตรวจสอบที่อาจ 

ไม่สอดคล้องกับดุลยพินิจหรือเจตนาของผู้บริหาร  

ก13. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะขอให้ผู้บริหารให้หนังสือรับรองเกี่ยวกับส่ิงที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้สนับสนุนความเข้าใจ

ที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากหลักฐานการสอบบัญชีอื่นเกี่ยวกับดุลยพินิจหรือเจตนาของผู้บริหาร หรือ

ความครบถ้วนของหลักฐานการสอบบัญชีอื่นต่อส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ือง 

ตัวอย่างเช่น หากเจตนาของผู้บริหารมีความส าคัญต่อวิธีการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน จึงอาจ

เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยไม่มีหนังสือรับรอง

เกี่ยวกับเจตนาของผู้บริหารในเร่ืองนี้  ถึงแม้ว่าหนังสือรับรองเช่นนี้ ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่จ าเป็น 

แต่กไ็ม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้ค ารับรองไว้  

การสื่อสารถึงจ านวนเงินทีย่อมรบัได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 10-11 และ 13) 

ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด6  

ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดจ านวนเงินที่ยอมรับได้ส าหรับข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่สามารถอ้างได้ว่า

ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด ในท านองเดียวกัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการส่ือสารจ านวนเงินที่ยอมรับ

ได้กับผู้บริหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอหนังสือรับรอง 

วนัที่และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในหนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14)  

ก15. เนื่องจากหนังสือรับรองเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่จ าเป็น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็น 

และไม่สามารถลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ในหนังสือรับรอง นอกจากนี้  เนื่องจาก

ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อาจต้องมี

 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 5 
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การปรับปรุงหรือเปิดเผยในงบการเงิน หนังสือรับรองจะลงวันที่ใกล้เคียงเท่าที่จะสามารถท าได้

ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน  

ก16. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับหนังสือรับรองเกี่ยวกับส่ิงที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองต่องบการเงินในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงในกรณีนี้  อาจจ าเป็นที่

จะต้องขอหนังสือรับรองที่เป็นปัจจุบันด้วย  

ก17. หนังสือรับรองนั้นครอบคลุมรอบระยะเวลาทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

ผู้บริหารต้องรับรองอีกคร้ังว่าหนังสือรับรองที่เคยท าส าหรับรอบระยะเวลาก่อนยังคงเหมาะสม  

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอาจตกลงถึงรูปแบบการเขียนหนังสือรับรองโดยปรับหนังสือรับรองที่

เกี่ยวกับงวดก่อนให้เป็นปัจจุบันโดยระบุว่ามีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในหนังสือรับรองหรือไม่ ถ้ามีให้

บอกส่ิงที่เปล่ียนแปลง  

ก18. อาจมีสถานการณ์ที่ผู้บริหารปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งตลอดรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เช่น ผู้บริหารอาจอ้างว่าไม่อยู่ในต าแหน่งที่จะให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในหนังสือ

รับรอง เนื่องจากตนไม่อยู่ในต าแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลานั้น อย่างไรกต็าม ข้อเทจ็จริงดังกล่าว

ไม่ได้ลดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวต่องบการเงินโดยรวม ดังนั้น ความต้องการของผู้สอบ

บัญชีในการขอหนังสือรับรองส าหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดยังคงมีอยู่  

รูปแบบของหนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15)  

ก19. หนังสือรับรองจะอยู่ในรูปแบบของจดหมายที่ส่งถึงผู้สอบบัญชี ในบางคร้ังกฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร แม้ว่าข้อความนี้จะส่งถึงผู้ใช้งบการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ว่าแถลงการณ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของหนังสือรับรองที่เหมาะสมในบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 10 หรือ 11 ดังนั้น เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในข้อความนั้นไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่ใน

หนังสือรับรอง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีในการตัดสินใจ รวมถึง  

• แถลงการณ์ดังกล่าวมีการยืนยันถึงการบรรลุความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 10 และ 

11 หรือไม่ 

• แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นข้อความของบุคคลที่ผู้สอบบัญชีขอหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือ

ได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่ผู้สอบบัญชีขอหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือไม่  

• มีการส่งส าเนาแถลงการณ์นี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เท่าที่จะสามารถท าได้

ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 14) 

ก20. ข้อความที่เป็นทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการอนุมัติงบการเงิน  

ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับผู้สอบบัญชีที่จะ ม่ันใจว่าหนังสือรับรองที่จ าเป็นทั้งหมดได้รับ 

การรับรองอย่างรอบคอบ การแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ไม่ถือเป็นเร่ืองทดแทนการขอหนังสือรับรอง 

ก21. ภาคผนวกที่ 2 แสดงตวัอย่างหนังสือรับรอง 
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การสื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10-11 และ 13)  

ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีส่ือสารกับผู้ มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ผู้สอบบัญชีขอจากฝ่ายบริหาร7 

ความสงสยัในความน่าเชื่อถือของหนงัสือรบัรองและการไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรอง  

ความสงสยัในความน่าเชือ่ถือของหนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16-17) 

ก23. ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องระหว่างหนังสือรับรองของผู้บริหารฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับกับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีได้จากแหล่งอื่น  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการประเมิน 

ความเส่ียงยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรประเมินความเส่ียงใหม่และ

ก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงที่

ได้ประเมินใหม่นั้น  

ก24. เม่ือผู้สอบบัญชีกังวลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม หรือความอุตสาหะของ

ผู้บริหาร หรือเกี่ยวกับค าม่ันของผู้บริหารในการเคร่งครัดต่อเร่ืองเหล่านี้  อาจท าให้ผู้สอบบัญชี

สรุปว่ามีความเส่ียงในการบิดเบือนงบการเงินของผู้บริหารเกิดขึ้นและงานตรวจสอบไม่สามารถ

ด าเนินได้ ในกรณีนี้ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถอนตัวจากการรับงาน ถ้าการถอนตัวเป็นเร่ืองที่เป็นไป

ได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไข 

ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีบันทึกเร่ืองส าคัญที่เกิดขึ้ นระหว่าง 

การตรวจสอบ ข้อสรุปของเร่ืองดังกล่าว และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญของ

ผู้สอบบัญชีในการสรุปผลดังกล่าว8 ผู้สอบบัญชีอาจระบุเร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 

ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม หรือความอุตสาหะของผู้บริหาร หรือเกี่ยวกับค าม่ันของผู้บริหารในการ

บังคับใช้ส่ิงเหล่านี้  แต่สรุปว่าหนังสือรับรองยังคงน่าเชื่อถือ ในกรณีนี้  เร่ืองที่ ส าคัญดังกล่าวจะถูก

บันทกึตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20)  

ก26. ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก7 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสินใจโดยใช้เพียงหลักฐานการสอบบัญชีอื่น

แต่เพียงอย่างเดียวว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 10 และ 11 

แล้ว ดังนั้น ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 20(ก) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่าหนังสือรับรองเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าวไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือเม่ือผู้บริหารไม่จัดท าหนังสือรับรองให้ ผู้สอบบัญชีจะ  

ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ ผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ต่อ 

งบการเงินจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอตามที่กล่าว

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 16(ค)(2) 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8(ค) และ ย่อหน้าที่ 10 
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ข้างต้น ไม่สามารถเจาะจงเฉพาะองค์ประกอบบัญชีหรือรายการใดในงบการเงินได้ ดังนั้น ผลกระทบ

จึงแผ่กระจาย มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินในกรณีดังกล่าว9 

ก27. หนังสือรับรองที่ถูกเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารไม่ได้

ให้ค ารับรอง อย่างไรกต็าม เหตุผลของการเปล่ียนแปลงนั้นอาจมีผลกระทบต่อการแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• หนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

อาจระบุว่า ผู้บริหารเชื่อว่า งบการเงินได้ถูกจัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง ยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชี

สรุปว่าผู้บริหารได้ให้หนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบ

บัญชีตามที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

• หนังสือรับรองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่

ผู้สอบบัญชีตามที่ตกลงกันในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี อาจระบุว่า ผู้บริหารเชื่อว่า 

ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สอบบัญชีครบถ้วนแล้ว ยกเว้นข้อมูลที่ถูกท าลายเนื่องจาก 

ไฟไหม้ ซ่ึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีสรุปว่า

ผู้บริหารได้ให้หนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบ

ต่องบการเงินจากการแผ่กระจายของข้อมูลที่ถูกท าลายจากไฟไหม้ และผลกระทบต่อการแสดง

ความเห็นในรายงานของผู้ สอบบัญชีตามที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  705 

(ปรับปรุง)

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 9 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

รายช่ือมาตรฐานการสอบบญัชีที่ตอ้งการหนงัสือรบัรองเฉพาะเรื่อง 

ภาคผนวกนี้ระบุถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่น ที่ก าหนดให้มีหนังสือรับรองเฉพาะ

เร่ือง รายการนี้ ไม่สามารถทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปใช้ที่เกี่ยวข้อง และค าอธิบายอื่นใน

มาตรฐานการสอบบัญชี  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา 

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 40  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับใน 

การตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 17  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 14  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ”  

ย่อหน้าที่ 12  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 37  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ย่อหน้าที่ 26  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 9  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 16(จ)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลเปรียบเทียบ”  

ย่อหน้าที่ 9 

• มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่น”  

ย่อหน้าที่ 13(ค) 
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ภาคผนวก 2  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21) 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรอง  

ตัวอย่างหนังสือรับรองต่อไปนี้  รวมถึงค ารับรองที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และฉบับอื่น ๆ  

โดยตามตัวอย่างนี้ สมมติว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)1 และไม่มีการละเว้น

การรับรองใด ๆ  ที่ผู้สอบบัญชร้ีองขอ หากมีการละเว้นหนงัสือรับรองจะต้องถูกเปล่ียนแปลงตามการละเว้นนั้น 

(หัวกระดาษของกจิการ) 

         (วนัที่) 

เรียน…………(ชื่อผู้สอบบญัชี)…………… 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัดส าหรับ

ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX2 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ตามความรูแ้ละความเชือ่ทีด่ีทีสุ่ดของขา้พเจา้ และการสอบถามตามความจ าเป็น

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่พียงพอ)  

งบการเงิน 

• ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในการจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามข้อตกลงในการรับงาน ซ่ึงลงวันที่ (วันที่) 

• วิธีการ ข้อมูล และข้อสมมติที่ส าคัญที่บริษัทใช้ในการประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมเพื่อบรรลุผลการรับรู้ การวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มี 

ความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540 (ปรับปรุง)) 

• ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้บันทึกและได้เปิดเผยอย่าง

เหมาะสมตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550) 

• เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินทั้งหมดที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ปรับปรุง

หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560) 

• ผลกระทบของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโดยรวม) ไม่มี

สาระส าคัญต่องบการเงินในภาพรวม รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่แก้ไขได้จัดท าเป็น

เอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้  (มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 450) 

 
1
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 

2
  เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีครอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ่งรอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลา

ทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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• [เร่ืองอื่นที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสม (ดูย่อหน้าที่ ก10 ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้)] 

การใหข้อ้มูล 

• ข้าพเจ้าได้จัดให้ท่าน3 

o เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ข้าพเจ้ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น บันทึกรายการ  

เอกสารหลักฐาน และอื่น ๆ 

o ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการสอบบัญช ีและ 

o เข้าถึงบุคคลในกิจการที่ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไม่จ ากัด 

• บริษัทได้บันทกึรายการทุกรายการในบัญชี และงบการเงินได้สะท้อนรายการเหล่านั้นแล้ว 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงผลการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตที่อาจมีผลท าให้ 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมด ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือข้อสงสัยว่าอาจ 

มีการทุจริตที่ข้าพเจ้าทราบและมีผลกระทบต่อบริษัท โดยเกี่ยวข้องกับ 

o ผู้บริหาร 

o พนักงานผู้มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือ 

o บุคคลอื่น ในกรณีที่การทุจริตอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน (มาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 240) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมดที่ส่ือสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ 

หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลอื่น ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเร่ืองการทุจริต หรือข้อสงสัย

เร่ืองทุจริตที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240)  

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม หรือข้อสงสัยที่จะ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ควรต้องพิจารณาผลกระทบของเร่ืองดังกล่าว 

ในการจัดท างบการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง

ความสัมพันธ์และรายการระหว่างกันทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทราบแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550) 

• [เร่ืองอื่นที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็น (ดูย่อหน้าที่ ก11 ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้)] 

 

 

  

ผู้บริหาร ผู้บริหาร 
 

 
3
  หากผู้สอบบัญชีได้รวมเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีตามที่กล่าวในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณารวมข้อมูลเหล่านั้นในหนังสือรับรองจากผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด้วย 


