
 ตัวอย่างแนบคำชี้แจง เร่ือง รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 1 

ตัวอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีตัวอย่างนี้ สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้แม่บทการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบ
ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ 
• กิจการไม่ได้จัดทำรายงานประจำปี 
• มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 
• ผู้สอบบัญชไีด้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอน

ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
• ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จำกัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 
และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่ อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ 
การดำเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของบริษัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที ่เกี่ ยวข้อง หรือ 
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า  
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่ มี
นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 

 

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]  

Opinion  

I have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 20X1, and the statement of comprehensive income, statement of changes in 

equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 

summary of significant accounting policies.  

In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 

of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance and its cash flows for the year then ended 

in accordance with Thai Financial Reporting Standards.  

Basis for Opinion  

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 

report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants 

including Independence Standards issued by the Federation of Accounting Professions (Code of Ethics for 

Professional Accountants) that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants. I believe that the audit 

evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 

enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 

error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 

of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.  

 

Illustration 1: An auditor’s report for the financial statements of an entity applying the Thai Financial 

Reporting Standards. 

For purposes of this illustrative auditor’s report, the following circumstances are assumed: 

• Audit of a complete set of financial statements of an entity other than a listed entity applying the Th a i 

Financial Reporting Standards, using a fair presentation framework.  The audit is not a group audit (i.e., 

ISA 600 does not apply).  

• The auditor has concluded an unmodified (i.e., “clean”) opinion is appropriate based on the audit evidence 

obtained. 

• The Company does not prepare an annual report. 

• Thai Standards on Auditing do not require the auditor to report Key Audit Matters (KAMs) in the auditor’s 

report and the auditor has decided not to report KAMs in the auditor’s report. 

• The auditor has concluded based on the audit evidence obtained that the Company does not have any 

material uncertainty related to going concern. 

• Those charged with governance are different from the management. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 

with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can 

arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. I also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 

on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 

may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 

material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures 

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.  

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 

of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify 

during my audit. 

 

 

 

 

[Auditor’s signature] 

[Certified Public Accountant No.] 

[Auditor Address] 

[Date] 
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ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นคนละกลุ่ม
บุคคลกับผู้บริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีตัวอย่างนี้ สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
• รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื ่อนไขต่องบการเงินที ่จ ัดทำขึ ้นตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ 
• กิจการไม่ได้จัดทำงบกระแสเงินสด 
• กิจการไม่ได้จัดทำรายงานประจำปี 
• มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 
• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่

แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จำกัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นสำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 
และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ใน 
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ  
ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ 
การดำเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและส งสัย 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ  
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของบริษัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที ่เกี่ ยวข้อง หรือ 
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า  
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่ มี
นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]  

Opinion  

I have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 20X1, and the statement of income and statement of changes in equity for 

the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  

In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 

of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance for the year then ended in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.  

Basis for Opinion   

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 

report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants 

including Independence Standards issued by the Federation of Accounting Professions (Code of Ethics for 

Professional Accountants) that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants. I believe that the audit 

evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 

of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.  

 

Illustration 2: An auditor’s report for the financial statements of an entity applying the Thai Financial 

Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities where those charged with governance are 

different from the management. 

For purposes of this illustrative auditor’s report, the following circumstances are assumed: 

• An unqualified auditor’s report for the financial statements which are prepared in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. 

• The auditor has concluded an unmodified (i.e., “clean”) opinion is appropriate based on the audit 

evidence obtained. 

• The Company does not prepare the statement of cash flows. 

• The Company does not prepare an annual report. 

• Thai Standards on Auditing do not require the auditor to report Key Audit Matters ( KAMs)  in the 

auditor’s report and the auditor has decided not to report KAMs in the auditor’s report. 

• The auditor has concluded based on the audit evidence obtained that the Company does not have any 

material uncertainty related to going concern. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 

with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can 

arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. I also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Company’s internal control.   

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 

on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 

may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 

material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures 

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.  

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 

of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify 

during my audit.  

 

 

 

 

[Auditor’s signature] 

[Certified Public Accountant No.] 

[Auditor Address] 

[Date] 
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ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้บริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีตัวอย่างนี้ สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
• รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื ่อนไขต่องบการเงินที ่จ ัดทำขึ ้นตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ 

• กิจการไม่ได้จัดทำงบกระแสเงินสด 

• กิจการไม่ได้จัดทำรายงานประจำปี 
• มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี  

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จำกัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้นสำหรับปีสิ ้นสุด  
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1  
และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ใน 
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ  
ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ 
การดำเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย  
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ  
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร  
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที ่เกี่ ยวข้อง หรือ 
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า  
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องตา่ง ๆ ทีส่ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]  

Opinion  

I have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 20X1, and the statement of income and statement of changes in equity for 

the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  

In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 

of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance for the year then ended in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.  

Basis for Opinion   

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 

report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants 

including Independence Standards issued by the Federation of Accounting Professions (Code of Ethics for 

Professional Accountants) that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants. I believe that the audit 

evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 

of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so. 

 

Illustration 3: An auditor’s report for the financial statements of an entity applying the Thai Financial 

Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities where those charged with governance are not 

different from the management. 

For purposes of this illustrative auditor’s report, the following circumstances are assumed: 

• An unqualified auditor’ s report for the financial statements which are prepared in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. 

• The auditor has concluded an unmodified (i.e., “clean”) opinion is appropriate based on the audit 

evidence obtained. 

• The Company does not prepare the statement of cash flows. 

• The Company does not prepare an annual report. 

• Thai Standards on Auditing do not require the auditor to report Key Audit Matters (KAMs) in the auditor’s 

report and the auditor has decided not to report KAMs in the auditor’s report. 

• The auditor has concluded based on the audit evidence obtained that the Company does not have any 

material uncertainty related to going concern. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 

with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can 

arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. I also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Company’s internal control.   

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 

on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 

may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 

material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures 

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. 
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.  

I communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 

significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.  

 

 

 

 

[Auditor’s signature] 

[Certified Public Accountant No.] 

[Auditor Address] 

[Date] 

 

 


