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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 580 
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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 580 - หนังสอืรับรอง ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และ

การแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือ

ข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 580 - หนังสอืรับรอง © 

2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 - หนังสอืรับรอง © 2012 สงวนลิขสทิธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 580  
 

หนงัสือรบัรอง 
 

 สารบญั 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-2  

หนังสอืรับรองในฐานะหลักฐานการสอบบัญชี   3-4  

วันถอืปฏบิตั ิ    5  

วตัถุประสงค ์    6  

คําจํากดัความ 7-8  

ขอ้กาํหนด  

ผู้บริหารที่ได้รับคาํร้องขอให้ออกหนังสอืรับรอง   9  

หนังสอืรับรองเกี่ยวกบัความรับผดิชอบของผู้บริหาร  10-12  

หนังสอืรับรองอื่น    13  

วันที่และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในหนังสอืรับรอง  14  

รปูแบบของหนังสอืรับรอง    15  

ความสงสยัในความน่าเช่ือถอืในหนังสอืรับรองและการไม่ได้รับหนังสอืรับรองที่ขอ        16-20  

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

หนังสอืรับรองในฐานะหลักฐานการสอบบัญชี   ก1  

ผู้บริหารที่ได้รับคาํร้องขอให้ออกหนังสอืรับรอง ก2-ก6  

หนังสอืรับรองเกี่ยวกบัความรับผดิชอบของผู้บริหาร  ก7-ก9  

หนังสอืรับรองอื่น    ก10-ก13  

การสื่อสารถงึจาํนวนที่ยอมรับได้   ก14  

วันที่และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในหนังสอืรับรอง  ก15-ก18  

รปูแบบของหนังสอืรับรอง    ก19-ก21  

การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล  ก22 

ความสงสยัในความน่าเช่ือถอืของหนังสอืรับรองและการไม่ได้รับหนังสอืรับรอง  

    ตามที่ร้องขอ  ก23-ก27 
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ภาคผนวก 1    รายช่ือมาตรฐานสอบบัญชีที่มีข้อกาํหนดให้ขอหนังสอืรับรอง  

ภาคผนวก 2    ตัวอย่างหนังสอืรับรอง  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการขอหนังสือ

รับรองจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) เพ่ือตรวจสอบงบ

การเงิน 

 

2. ภาคผนวกที่ 1 แสดงรายช่ือมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่มีข้อกาํหนดเฉพาะสาํหรับหนังสอื

รับรอง ข้อกาํหนดเฉพาะสาํหรับหนังสอืรับรองตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่จาํกดัใน

การนาํไปปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

 

หนงัสือรบัรองในฐานะหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

3. หลักฐานการสอบบัญชีเป็นข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลในการแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชี
1
  ส่วนหนังสือรับรองน้ันเป็นข้อมูลจาํเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ในการตรวจสอบ

งบการเงินของกจิการ  หนังสอืรับรองจึงถือเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่คล้ายคลึงกบัการตอบ

คาํถาม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

4. ถึงแม้หนังสือรับรองจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่จาํเป็นแล้ว  แต่หนังสือรับรองยังมิได้ให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ  นอกจากน้ี  การที่ผู้บริหารได้

ออกหนังสือรับรองที่เช่ือถือได้น้ัน  มิได้มีผลกระทบต่อลักษณะหรือขอบเขตของหลักฐาน

การสอบบัญชีอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รับที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร

หรือเกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ือง 

 

วนัถอืปฎิบติั   

 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม    

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

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

 

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ  

(ก) ได้มาซ่ึงหนังสอืรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) 

ว่าพวกเขาได้ปฏบิัติตามความรับผดิชอบของเขาในการจัดทาํงบการเงินและความครบถ้วน

ของข้อมูลที่จัดให้แก่ผู้สอบบัญชี 

(ข) สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ซ่ึงเกี่ยวข้องกบังบการเงินหรือสิ่งที่ผู้บริหารให้การ

รับรองไว้ในงบการเงินเฉพาะเร่ืองโดยใช้หนังสอืรับรองในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าจาํเป็น 

หรือตรงตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น และ 

(ค) เพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่        

ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) หรือเม่ือไม่ได้รับหนังสอืรับรองตามที่ผู้สอบบัญชี

ร้องขอ  

 

คําจํากดัความ 

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดคาํจาํกดัความสาํหรับคาํศัพทด์ังต่อไปน้ี 

หนังสือรับรอง หมายถึง  คาํรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากผู้บริหารเพ่ือ

ยืนยันเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเพ่ือสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น หนังสอืรับรองตามความหมาย

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่รวมถึงงบการเงิน สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง หรือเอกสาร

ประกอบการบันทกึบัญชี 

 

8. การอ้างถงึ “ผู้บริหาร” น้ัน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) นอกจากน้ี ผู้บริหารมีภาระหน้าที่ในการจัดทาํและนาํเสนอ

งบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

 

ขอ้กาํหนด  

ผูบ้ริหารทีไ่ดร้บัคํารอ้งขอใหอ้อกหนงัสือรบัรอง 
 

9. ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารที่รับผิดชอบต่องบการเงินและที่มีความรู้ ใน

เร่ืองที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก6) 
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หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร 

การจดัทาํงบการเงิน 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารจัดทาํหนังสอืรับรองว่าผู้บริหารได้ปฏบิัติตามหน้าที่ของตนใน

การจัดทาํงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนาํเสนออย่าง

ถูกต้องตามที่ควร ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
2
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก9, 

ก14 และ ก22)  

 

การใหข้อ้มลูและความครบถว้นของรายการ  

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารจัดทาํหนังสอืรับรอง ว่า 

(ก) ผู้บริหารให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้สอบบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
3
 และ  

(ข) รายการทั้งหมดได้รับการบันทกึแล้วและรวมอยู่ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก9, 

ก14 และ ก22)  

 

คําอธิบายถึงความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารในหนงัสือรบัรอง  

 

12. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องถูกอธิบายในหนังสือรับรองตามย่อหน้าที่ 10 และ 11 ใน

ลักษณะเดียวกบัที่ความรับผดิชอบเหล่าน้ีถูกอธบิายไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

 

หนงัสือรบัรองอ่ืน 

 

13. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขอหนังสอืรับรอง นอกเหนือจากหนังสอื

รับรองตามข้อกาํหนดดังกล่าว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความจาํเป็นที่จะต้องได้รับ

หนังสอืรับรองฉบับหน่ึงหรือหลายฉบับ เพ่ือใช้สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

กบังบการเงินหรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองในงบการเงิน

ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสอืรับรองอื่นดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10-ก13, ก14 และ ก22)  

 

วนัทีแ่ละรอบระยะเวลาทีค่รอบคลมุในหนงัสือรบัรอง 

 

14. วันที่ในหนังสือรับรองต้องใกล้เคียงกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเท่าที่จะ

สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

หนังสือรับรองต้องทาํขึ้นสาํหรับงบการเงินทั้งหมดและสาํหรับรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก18)  

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

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

 

15. หนังสือรับรองต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรองที่ส่งถึงผู้สอบบัญชี ถ้ากฎหมายหรือ

ข้อบังคับกาํหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าแถลงการณ์น้ันให้คํารับรอง

บางส่วนหรือทั้งหมดที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 10 หรือ 11 เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในแถลงการณ์

น้ันไม่จาํเป็นต้องรวมอยู่ในหนังสอืรับรองอกี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19-ก21) 

 

ความสงสยัในความน่าเช่ือถอืในหนงัสือรบัรองและการไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรองทีข่อ 

ความสงสยัในความน่าเชือ่ถือของหนงัสือรบัรอง 

 

16. เม่ือผู้สอบบัญชีมีข้อสงัเกตเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถ ความซ่ือสตัย์  จริยธรรม หรือความ

เพียรของผู้บริหาร หรือคาํม่ันของผู้บริหารในการบังคับใช้สิ่งเหล่าน้ี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของคาํรับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์

อกัษร) และหลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24-ก25) 

 

17. โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่หนังสอืรับรองไม่สอดคล้องกบัหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือพยายามแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ถ้าเร่ืองน้ันยังไม่สามารถ

แก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาใหม่ ในเร่ืองของการประเมินความรู้ความสามารถ ความซ่ือสตัย์ 

จริยธรรม หรือความเพียรของผู้บริหาร หรือคาํม่ันของผู้บริหารในการบังคับใช้สิ่งเหล่าน้ี และ

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของคาํรับรอง 

(วาจา หรือ ลายลักษณอ์กัษร) และหลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23) 

 

18. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าหนังสือรับรองไม่น่าเช่ือถือ ผู้สอบบัญชีต้องกระทาํการอย่างเหมาะสม

ซ่ึงรวมถึงการระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
4
 ที่เกี่ยวกบัข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับน้ี  

 

การไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรองตามทีร่อ้งขอ 

 

19. กรณีที่ผู้บริหารไม่ให้หนังสอืรับรองฉบับหน่ึงหรือหลายฉบับตามที่ผู้สอบบัญชีขอ  ผู้สอบบัญชี

ต้อง  

(ก) สอบถามถงึเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร 

(ข) ประเมินความซ่ือสัตย์ของผู้บริหารอีกคร้ังและประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อความ

น่าเช่ือถือของคาํรับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) และหลักฐานการสอบบัญชี

โดยทั่วไป และ 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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(ค) กระทาํการอย่างเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อความเหน็

ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ที่เกี่ยวกบัข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับน้ี  

 

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

 

20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 เม่ือ 

(ก) ผู้สอบบัญชีสรปุว่ามีข้อสงสยัเกี่ยวกบัความซ่ือสตัย์ของผู้บริหาร จนทาํให้หนังสอืรับรอง

ที่ถูกกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ไม่มีความน่าเช่ือถอืหรือ  

(ข) ผู้บริหารไม่จัดทาํหนังสอืรับรองตามย่อหน้าที่ 10 และ 11 ให้กบัผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก26-ก27)  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

หนงัสือรบัรองในฐานะหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 3)  

 

ก1. หนังสอืรับรองเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่สาํคัญ ถ้าผู้บริหารแก้ไข หรือไม่ให้หนังสอืรับรอง

ตามที่ขอ อาจเป็นสญัญาณเตือนผู้สอบบัญชีถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีหน่ึงหรือหลายประเดน็

ที่มีนัยสาํคัญ นอกจากน้ี การขอคาํรับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรแทนวาจา ในหลายกรณีอาจ

ทาํให้ผู้บริหารพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดซ่ึงจะเพ่ิมคุณภาพของคาํรับรอง 

 

ผูบ้ริหารทีไ่ดร้บัคาํรอ้งขอใหอ้อกหนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9)  

 

ก2. หนังสือรับรองจะถูกขอจากผู้ที่ความรับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีอาจ

แตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัโครงสร้างการบริหารของกจิการและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรกต็ามผู้บริหาร (นอกเหนือจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล) มักเป็นผู้รับหน้าที่น้ี 

ผู้บริหารระดับสงูและหัวหน้าฝ่ายบัญชี หรือผู้มีตาํแหน่งเทยีบเท่าอาจถูกร้องขอให้ทาํหนังสอื

รับรอง หรือ ในบางสถานการณ์ หน่วยงานอื่น เช่น ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล อาจเป็น

ผู้รับผดิชอบในการจัดทาํงบการเงินเช่นกนั 

 

ก3. เน่ืองจากความรับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 

ผู้บริหารถูกคาดหวังว่ามีความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกบักระบวนการของกจิการในการจัดทาํและ

นาํเสนองบการเงินและสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหนังสอืรับรอง 

 

ก4. ในบางกรณ ีผู้บริหารอาจตัดสนิใจสอบถามผู้อื่นที่มีส่วนร่วมในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน 

และในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึงบุคคลผู้มีความรู้ เฉพาะเร่ืองซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เร่ืองที่ถูกขอในหนังสอืรับรอง บุคคลดังกล่าวอาจรวมถงึ 

•  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาํหรับการวัดผลทางบัญชีของการประกันภัย 

•  วิศวกรผู้อาจรับผิดชอบและเป็นผู้มีความรู้ เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวัดผลหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 

•  ที่ปรึกษาภายใน ผู้ให้ข้อมูลที่จาํเป็นในการตั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับการฟ้องร้อง

ตามกฎหมาย 

 

ก5. ในบางกรณีหนังสือรับรองอาจมีข้อความเงื่อนไขเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าหนังสือรับรองดังกล่าว 

ถูกทาํขึ้นตามความรู้และความเช่ือที่ดีที่สดุของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีสามารถยอมรับคาํกล่าวน้ัน

ได้อย่างสมเหตุสมผล ถ้าผู้สอบบัญชีได้รับคาํรับรองจากผู้ที่เหมาะสมทั้งในเร่ืองความรับผิดชอบ

และความรู้ในเร่ืองที่รวมอยู่ในหนังสอืรับรอง 
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ก6. เพ่ือเน้นถึงความจําเป็นที่ให้ผู้บริหารจัดทาํหนังสือรับรอง ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ผู้บริหาร

ยืนยันในหนังสือรับรองว่าผู้บริหารได้มีการสอบถามตามที่ เหมาะสมเพ่ือให้ตนมีความ

เหมาะสมที่จะสามารถทาํหนังสอืรับรองได้ ผู้บริหารไม่ได้ถูกคาดหวังให้ต้องตอบคาํถามที่เกนิ

กว่ากระบวนการภายในปกติที่มีอยู่ของกจิการ 

 

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10-11) 

  

ก7. หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความ

รับผดิชอบที่อ้างถงึในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ไม่เพียงพอ ถ้าไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า

ตนเช่ือว่าตนได้ปฏบิัติตามความรับผิดชอบเหล่าน้ันแล้ว เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสนิ

โดยใช้เพียงหลักฐาน การสอบบัญชีอื่นว่าผู้บริหารจัดทาํและนาํเสนองบการเงินและให้ข้อมูล

ต่อผู้สอบบัญชีบนพ้ืนฐานที่รับทราบร่วมกันและความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปว่าผู้บริหารให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ตามที่ตกลงในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีโดยไม่สอบถามผู้บริหาร หรือได้รับคาํยืนยัน

ว่าได้ให้ข้อมูลเหล่าน้ัน 

 

ก8. หนังสือรับรองตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ถูกจัดทาํขึ้ นเพ่ือให้มีการรับทราบ

และเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารตามข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้บริหารได้ปฏบิัติตามความรับผิดชอบ โดยในกรณีทั่วไป อาจเป็นการขอให้

ผู้บริหารยืนยันการรับทราบและความเข้าใจในความรับผิดชอบของเขาอกีคร้ังในหนังสอืรับรอง 

แต่ในบางกรณอีาจจะเหมาะสมเฉพาะเมื่อ 

•  ผู้ที่ลงช่ือในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีในนามของกจิการไม่ได้มีความรับผิดชอบ

ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

•  ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีถูกจัดเตรียมในปีก่อน  

•  มีข้อบ่งช้ีว่าผู้บริหารเข้าใจผดิในความรับผดิชอบของตน หรือ  

•  ในสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปทาํให้เหมาะสมที่จะทาํ  

การดาํเนินการในกรณีดังกล่าวสอดคล้องกบัข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
5
 

การขอคาํยืนยันอกีคร้ังเกี่ยวกบัการรับทราบและความเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ไม่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองความรู้และความเช่ือที่ดีที่สดุของผู้บริหาร (ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก5 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี)  

 

 

 

 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6 (ข) 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั  

 

ก9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการภาครัฐอาจกว้างกว่าของกิจการอื่น 

ดังน้ัน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ

ภาครัฐน้ันอาจมีเพ่ิมเติมในหนังสอืรับรอง ซ่ึงอาจรวมถงึการเขยีนคาํรับรองเพ่ือยืนยันว่ารายการ

และเหตุการณท์ี่มีการดาํเนินการอยู่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือหน่วยงานอื่น ๆ  

 

หนงัสือรบัรองอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

หนงัสือรบัรองเพ่ิมเติมเกีย่วกบังบการเงิน  

 

ก10. นอกเหนือจากหนังสือรับรองตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอคาํ

รับรองอื่นของผู้บริหารเกี่ยวกบังบการเงิน คาํรับรองเช่นน้ีถอืเป็นส่วนเสริม ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึง

ของหนังสอืรับรองตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 หนังสอืรับรองน้ีอาจรวมถงึคาํรับรองดังต่อไปน้ี 

• การเลือกและการประยุกต์ใช้นโยบายบัญชีมีความเหมาะสมหรือไม่ และ 

• เร่ืองต่อไปน้ีได้ถูกรับรู้  วัดค่า แสดงหรือเปิดเผยตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องหรือไม่ 

o  แผนหรือเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าคงเหลือหรือการจาํแนกประเภท

ของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

o  หน้ีสนิทั้งที่เกดิขึ้นจริงและที่อาจจะเกดิขึ้น 

o  กรรมสทิธิ์ การกาํกบัดูแลสนิทรัพย์ ภาระคํา้ประกนัของสนิทรัพย์และสนิทรัพย์ที่

วางไว้เป็นหลักประกนั และ  

o  ลักษณะของกฎหมาย ข้อบังคับและข้อตกลงตามสญัญาที่อาจมีผลต่องบการเงิน

รวมถงึการไม่ปฏบิัติตาม 

 

หนงัสือรบัรองเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูกบัผูส้อบบญัช ี

 

ก11. นอกเหนือจากหนังสอืรับรองที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 11 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจาํเป็น 

ที่จะขอให้ผู้บริหารให้หนังสอืรับรองว่าได้แจ้งกบัผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อบกพร่องในการควบคุม

ภายในทั้งหมดที่ผู้บริหารทราบ 

 

หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวเ้ฉพาะเรือ่ง  

 

ก12. เม่ือได้รับหลักฐานหรือการประเมินเกี่ยวกับดุลยพินิจและเจตนาผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณา
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

• การดาํเนินการที่ผ่านมาของกจิการเกี่ยวกบัเจตนาที่กาํหนดไว้ของกจิการ 

• เหตุผลของกจิการที่เลือกแนวปฏบิัติใดแนวปฏบิัติหน่ึง  

• ความสามารถของกจิการในการปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่เฉพาะเจาะจง 
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• ความมีอยู่หรือการขาดแคลนข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจได้รับในระหว่างการตรวจสอบที่อาจไม่

สอดคล้องกบัดุลยพินิจหรือเจตนาของผู้บริหาร  

 

ก13. นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะขอให้ผู้บริหารให้หนังสือรับรอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือใช้

สนับสนุนความเข้าใจที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากหลักฐานการสอบบัญชีอื่นเกี่ยวกบัดุลยพินิจหรือ

เจตนาของผู้บริหาร หรือความครบถ้วนของหลักฐานการสอบบัญชีอื่นต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้เฉพาะเร่ือง ตัวอย่างเช่น หากเจตนาของผู้บริหารมีความสาํคัญต่อวิธกีารประเมิน

มูลค่าของเงินลงทุน จึงอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอโดยไม่มีหนังสอืรับรองเกี่ยวกบัเจตนาของผู้บริหารในเร่ืองน้ี ถึงแม้ว่าหนังสอืรับรอง

เช่นน้ีให้หลักฐานการสอบบัญชีที่จาํเป็น แต่กไ็ม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอในตนเองสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้คาํรับรองไว้  

 

การสือ่สารถงึจํานวนเงินทีย่อมรบัได ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 10-11, และย่อหน้าที่ 13) 

  

ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

พบระหว่างการตรวจสอบ ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ไม่สาระสาํคัญอย่างแน่

ชัด
6
 ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดจาํนวนเงินที่ยอมรับได้สาํหรับข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่สามารถ

อ้างได้ว่าไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด ในทาํนองเดียวกนัผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถงึการสื่อสารจาํนวน

เงินที่ยอมรับได้กบัผู้บริหารเพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอหนังสอืรับรอง 

 

วนัทีแ่ละรอบระยะเวลาทีค่รอบคลมุในหนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14)  

 

ก15. เน่ืองจากหนังสอืรับรองเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่จาํเป็น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเหน็ 

และไม่สามารถลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ในหนังสอืรับรอง นอกจากน้ี เน่ืองจาก

ผู้สอบบัญชีให้ความสาํคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อาจ

ต้องมีการปรับปรงุหรือเปิดเผยในงบการเงิน หนังสอืรับรองจะลงวันที่ใกล้เคียงเท่าที่จะสามารถ

ทาํได้ในทางปฏบิัติแต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน  

 

ก16. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองต่องบการเงินในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงในกรณีน้ี 

อาจจาํเป็นที่จะต้องขอหนังสอืรับรองที่เป็นปัจจุบันด้วย  

 

 

                                                 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

ย่อหน้าที่ 5 
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ก17. หนังสอืรับรองน้ันครอบคลุมรอบระยะเวลาทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี เน่ืองจาก

ผู้บริหารต้องรับรองอีกคร้ังว่าหนังสือรับรองที่เคยทาํสาํหรับรอบระยะเวลาก่อนยังคงเหมาะสม  

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอาจตกลงถึงรูปแบบการเขียนหนังสือรับรองโดยปรับหนังสือรับรองที่

เกี่ยวกบังวดก่อนให้เป็นปัจจุบันโดยระบุว่ามีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหนังสอืรับรองหรือไม่ ถ้ามี

ให้บอกสิ่งที่เปล่ียนแปลง  

 

ก18. อาจมีสถานการณท์ี่ผู้บริหารปัจจุบันไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งตลอดรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เช่น ผู้บริหารอาจอ้างว่าไม่อยู่ในตาํแหน่งที่จะให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดใน

หนังสือรับรอง เน่ืองจากตนไม่อยู่ในตาํแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน อย่างไรกต็าม

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่ได้ลดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวต่องบการเงินโดยรวม ดังน้ัน

ความต้องการของผู้สอบบัญชีในการขอหนังสอืรับรองสาํหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดยังคงมีอยู่  

 

รูปแบบของหนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15)  

 

ก19. หนังสือรับรองจะอยู่ในรูปแบบของจดหมายที่ส่งถึงผู้สอบบัญชี ในบางคร้ังกฎหมายหรือ

ข้อบังคับกาํหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบของผู้บริหาร แม้ว่าข้อความน้ีจะส่งถึงผู้ใช้งบการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าแถลงการณ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของหนังสอืรับรองที่เหมาะสมใน

บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 10 หรือ 11 ดังน้ันเร่ืองที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน

ข้อความน้ันไม่จาํเป็นต้องรวมอยู่ในหนังสอืรับรอง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีใน

การตัดสนิใจ รวมถงึ  

• แถลงการณ์ดังกล่าวมีการยืนยันถึงการบรรลุความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 10 

และ 11 หรือไม่ 

• แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นข้อความของบุคคลที่ผู้สอบบัญชีขอหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง 

หรือได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่ผู้สอบบัญชีขอหนังสอืรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือไม่  

• มีการส่งสาํเนาแถลงการณ์น้ีให้แก่ผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั เท่าที่จะสามารถ

ทาํได้ในทางปฏบิัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน (ดูย่อ

หน้าที่ 14) 

 

ก20. ข้อความที่เป็นทางการเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการอนุมัติงบการเงิน 

ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอสาํหรับผู้สอบบัญชีที่จะม่ันใจว่าหนังสอืรับรองที่จาํเป็นทั้งหมดได้รับ

การรับรองอย่างรอบคอบ การแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่ถอืเป็นสิ่งทดแทนการขอหนังสอืรับรอง 

 

ก21. ภาคผนวกที่ 2 แสดงตัวอย่างหนังสอืรับรอง 
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การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10-11 และ ย่อหน้าที่ 13)  

 

ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

เกี่ยวกบัหนังสอืรับรองที่ผู้สอบบัญชีขอจากฝ่ายบริหาร
7
 

 

ความสงสยัในความน่าเช่ือถอืของหนงัสือรบัรองและการไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรอง  

ความสงสยัในความน่าเชือ่ถือของหนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16-17) 

 

ก23. ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องระหว่างหนังสอืรับรองของผู้บริหารฉบับหน่ึงหรือหลายฉบับ
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้จากแหล่งอื่น ผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณาว่าการ

ประเมินความเสี่ยงยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรประเมินความ

เสี่ยงใหม่และกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินใหม่น้ัน  

 

ก24. เม่ือผู้สอบบัญชีกงัวลเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถ ความซ่ือสตัย์  จริยธรรม หรือความเพียร

ของผู้บริหาร หรือเกี่ยวกบัคาํม่ันของผู้บริหารในการเคร่งครัดต่อสิ่งเหล่าน้ี อาจทาํให้ผู้สอบบัญชี

สรุปว่ามีความเสี่ยงในการบิดเบือนงบการเงินของผู้บริหารเกิดขึ้ นและงานตรวจสอบไม่

สามารถดาํเนินได้ ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถอนตัวจากการรับงาน ถ้าการถอนตัวเป็น

สิ่งที่เป็นไปได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลวางมาตรการแก้ไข

อย่างเหมาะสม อย่างไรกต็าม มาตรการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะทาํให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

 

ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีบันทกึเร่ืองสาํคัญที่เกดิขึ้นระหว่าง

การตรวจสอบข้อสรปุ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญของผู้สอบบัญชีในการ

สรุปผลดังกล่าว
8
 ผู้สอบบัญชีอาจระบุเร่ืองที่มีสาระสาํคัญเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความ

ซ่ือสตัย์จริยธรรม หรือความเพียรของผู้บริหาร หรือเกี่ยวกบัคาํม่ันของผู้บริหารในการบังคับใช้

สิ่งเหล่าน้ี แต่สรุปว่าหนังสอืรับรองยังคงน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี เร่ืองที่มีสาระสาํคัญดังกล่าวจะถูก

บันทกึตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 16 (ค) (2) 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8 (ค) และ ย่อหน้าที่ 10 
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หนงัสือรบัรองเกีย่วกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20)  

 

ก26. ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ก7 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสนิใจโดยใช้เพียงหลักฐานการสอบบัญชี

อื่นแต่เพียงอย่างเดียวว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 10 

และ 11 แล้ว ดังน้ัน ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 20 (ก) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่าหนังสือ

รับรองเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวไม่สามารถเช่ือถือได้ หรือเม่ือผู้บริหารไม่จัดทาํหนังสอืรับรองให้ 

ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ ผลกระทบที่

อาจเป็นไปได้ต่องบการเงินจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอตามที่กล่าวข้างต้น ไม่สามารถเจาะจงเฉพาะองค์ประกอบบัญชีหรือรายการใดในงบ

การเงินได้ ดังน้ัน ผลกระทบจึงแผ่กระจาย มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 กาํหนดให้ผู้สอบ

บัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินในกรณดีังกล่าว
9
 

 

ก27. หนังสอืรับรองที่ถูกเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ผู้สอบบัญชีขอ ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารไม่ได้

ให้คํารับรอง อย่างไรกต็าม เหตุผลของการปล่ียนแปลงน้ันอาจมีผลกระทบต่อการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• หนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดทาํงบ

การเงิน อาจระบุว่า ผู้บริหารเช่ือว่า งบการเงินได้ถูกจัดทาํตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการไม่ปฏบิัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่มีสาระสาํคัญ ซ่ึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ไม่สามารถนาํมาปฏบิัติได้ 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีสรปุว่าผู้บริหารได้ให้หนังสอืรับรองที่น่าเช่ือถือแล้ว อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบของการไม่ปฏบิัติตามแม่บทการบัญชีต่อการแสดง

ความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

• หนังสอืรับรองเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แก่ผู้สอบบัญชีตามที่ตกลงกนัในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี อาจระบุว่า ผู้บริหาร

เช่ือว่า ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สอบบัญชีครบถ้วนแล้ว ยกเว้นข้อมูลที่ถูกทาํลาย

เน่ืองจากไฟไหม้ ซ่ึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ไม่สามารถนาํมาปฏิบัติได้ เน่ืองจาก

ผู้สอบบัญชีสรปุว่าผู้บริหารได้ให้หนังสอืรับรองที่น่าเช่ือถือแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาผลกระทบของความแผ่กระจาย ของข้อมูลที่ถูกทาํลายจากไฟไหม้ ต่องบ

การเงิน และผลกระทบต่อการแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้าที่ 9 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 2)  

 

รายช่ือมาตรฐานการสอบบญัชีทีต่อ้งการหนงัสือรบัรองเฉพาะเรือ่ง 

 

ภาคผนวกน้ีระบุถงึย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่น ที่มีผลในการตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับรอบหรือปีบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่กาํหนดให้มีหนังสอืรับรอง

เฉพาะเร่ือง รายการน้ีไม่สามารถทดแทนการพิจารณาข้อกาํหนดและการนาํไปใช้ที่เกี่ยวข้อง และ

คาํอธิบายอื่นในมาตรฐานการสอบบัญชี  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการ

ทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 39  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบ

การเงิน” ย่อหน้าที่ 16  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 14  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะรายการ”  

ย่อหน้าที่ 12  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการ

ทางบัญชีเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 22  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่ 26  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 9  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” ย่อหน้าที่ 16 (จ)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ” 

ย่อหน้าที่ 9 
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ภาคผนวก 2  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21)  

 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรอง  

 

ตัวอย่างหนังสอืรับรองต่อไปน้ี รวมถึงคาํรับรองที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีและฉบับ

อื่น ๆ ที่มีผลในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

โดยตามตัวอย่างน้ีสมมติว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน โดยไม่เกี่ยวข้องกบัข้อกาํหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
10

 และไม่มีการละเว้น

การรับรองใด ๆ ที่ผู้สอบบัญชีขอหากมีการละเว้น หนังสือรับรองจะต้องถูกการเปล่ียนแปลงตาม

การละเว้นน้ัน  

 

 (หัวกระดาษของกจิการ) 

 

         (วันที่) 

เรียน…………(ช่ือผู้สอบบญัชี)…………… 

 

หนังสอืรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั

สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25XX
11

 เพ่ือแสดงความเหน็ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูล

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ตามความรูแ้ละความเชือ่ทีดี่ทีส่ดุของขา้พเจา้ และการสอบถามตามความ

จาํเป็นเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พียงพอ)  

 

งบการเงิน 

 

• ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ (วันที่) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ข้อสมมติที่สาํคัญที่บริษัทใช้ในการประมาณการทางบัญชี รวมทั้งการวัดมูลค่ายุติธรรม มีความ

สมเหตุสมผล (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540) 

 

                                                 
10

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” 

11
  เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีคลอบคลุมระยะเวลามากกว่าหน่ึงรอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะเปล่ียนแปลงวันที่เพ่ือให้  

ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่อ้างถงึในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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• ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้บันทกึและได้เปิดเผยอย่าง

เหมาะสมตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

550) 

• เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ปรับปรุง

หรือเปิดเผยได้ปรับปรงุหรือเปิดเผยแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560) 

• ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงไม่มีสาระสาํคัญ ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวม

ต่องบการเงินในภาพรวม รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทาํเป็นเอกสาร

แนบของหนังสอืรับรองน้ี (มาตรฐานการบัญชีสอบบัญชี รหัส 450) 

• [เร่ืองอื่นที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสม (ดูย่อหน้าที่ ก10 ในมาตรฐานการสอบบัญชี

น้ี)] 

 

การใหข้อ้มลู 

 

• ข้าพเจ้าได้จัดให้ท่าน 

o เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงิน เช่น การบันทกึ

รายการ เอกสารหลักฐาน และอื่น ๆ 

o ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และ 

o เข้าถึงบุคคลในกิจการที่ท่านระบุว่าจาํเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง

ไม่จาํกัด 

• บริษัทได้บันทกึรายการทุกรายการในบัญชี และงบการเงินได้สะท้อนรายการเหล่าน้ันแล้ว 

• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเร่ืองการทุจริต ที่มีผลต่อ

การแสดงงบบการเงินที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240) 

• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่บริษัททราบ 

และที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยเกี่ยวข้องกบั 

o ฝ่ายบริหาร 

o พนักงานผู้มีบทบาทสาํคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือ 

o บุคคลอื่น ซ่ึงการทุจริตอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน (มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 240 ) 

• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ ผู้กาํกบัดูแล 

หรือบุคคลอื่น ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องข้อกล่าวหาเร่ืองการทุจริต หรือข้อสงสยัเร่ืองทุจริต ที่มีผลต่อ

งบการเงินของบริษัท (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่

เกี่ยวข้องกบัการไม่ปฏบิัติตาม หรือความเป็นไปได้ที่จะไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อกาํหนด

ต่าง ๆ ที่ควรต้องพิจารณาผลกระทบต่อการจัดทาํงบการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

250) 
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• บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายช่ือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงความสัมพันธ์และ

รายการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทราบแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550) 

• [เร่ืองอื่นที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจาํเป็น (ดูย่อหน้าที่ ก11 ในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ี)] 

 

 

 

  

ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

 


