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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน และเกี่ยวข้องกับรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึง

เป็นผลจากการตรวจสอบงบการเงิน 
 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
1
 และรหัส 706

2
 เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อรูปแบบและ

เน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชี เม่ือผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป หรือ

เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จัดท าขึ้นภายใต้บริบทของงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

ฉบับสมบูรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
3
 เกี่ยวข้องกบัข้อพิจารณาพิเศษเม่ืองบการเงิน

จัดท าขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805
4
 เกี่ยวข้องกับ

ข้อพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือการตรวจสอบเฉพาะ

ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 
 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีส ่งเสริมรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเด ียวก ัน           

เมื่อการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบ

เดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยท าให้สามารถระบุได้

ทันทีว่าการตรวจสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากน้ียังช่วย

ส่งเสริมความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินและช่วยช้ีให้เหน็ถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเม่ือสถานการณ์

ดังกล่าวเกดิขึ้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชี 

 รับอนุญาต” 
2
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบญัชี 

 รับอนุญาต” 
3
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงนิที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ” 
4
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงนิ” 
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วตัถุประสงค ์
 

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินจากการประเมินข้อสรุปที่ได้จากหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับ และ 

(ข) เพ่ือแสดงความเหน็ดังกล่าวอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบาย

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็น้ัน 

 

คําจํากดัความ 
 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง งบการเงินที่ จัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

(ข) แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพ่ือ 

ให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง แม่บทการรายงาน

ทางการเงินอาจเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือแม่บทการปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑ ์

ค าว่า “แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ก  าหนดให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของแม่บทน้ัน และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า เพ่ือให้การน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้อง

ตามที่ควร ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือไปจากข้อก าหนด

เฉพาะในแม่บท หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

แม่บทเพ่ือให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควร ทั้งน้ีการไม่ปฏบัิติตาม

ดังกล่าวอาจจ าเป็นในสถานการณ์ที่ยากจะเกดิข้ึนเทา่น้ัน 

ค าว่า “แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของแม่บทน้ัน แต่ไม่ได้ก าหนดเร่ืองการยอมรับในข้อ 

(1) หรือ (2) ข้างต้น
5
 

(ค) ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข หมายถึง ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่า 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
6
 

 

                                                 
5
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี” ย่อหน้าที่ 13(ก) 
6
 ย่อหน้าที่ 35-36 เกี่ยวข้องกบัถ้อยค าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็นี้  ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูล

ที่ถูกต้องตามที่ควรและแม่บทการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ตามล าดบั 
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8. “งบการเงิน” ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง “งบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง” โดยทั่วไปแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง จะรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมาย

เหตุเร่ืองอื่น ๆ  ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดรูปแบบและ

เน้ือหาของงบการเงิน รวมทั้ง องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ 
 

9. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ขอ้กําหนด 

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ว่า งบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
7,8

 
 

11. ในการแสดงความเหน็ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ข้อสรุปดังกล่าวต้อง

ค านึงถึง 

(ก) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
9
 

(ข) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขมีสาระส าคัญหรือไม่
 
ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการ

หรือพิจารณาโดยรวม
10
 และ 

(ค) การประเมินตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 12-15 
 

12. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามข้อก าหนดของแม่บท   

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึงการพิจารณาลักษณะ

เชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับความล าเอียงที่อาจ

เกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก3) 
 

                                                 
7
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 11 

8
 ย่อหน้าที่ 35-36 เกี่ยวข้องกบัถ้อยค าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็นี้  ในกรณีของแม่บทของการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรและแม่บทของการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ตามล าดบั 
9
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 “วิธปีฏบิตัิของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

ย่อหน้าที่ 26 
10

 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 450 “การประเมนิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”  

ย่อหน้าที่ 11 
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13. ภายใต้ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่เลือกและน าไปปฏิบัติอย่าง

เพียงพอแล้วหรือไม่ 

(ข) นโยบายการบัญชีที่เลือกและน าไปปฏบัิติสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ง) ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกัน เช่ือถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และ

เข้าใจได้หรือไม่ 

(จ)  งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจ

ได้ถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่น าเสนอใน        

งบการเงิน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4)  

(ฉ) ค าศัพทท์ี่ใช้ในงบการเงิน รวมถึงช่ือของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

14. เมื่องบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การประเมินตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 12 และ 13  ต้องรวมถึงการประเมินว่าการน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้อง

ตามที่ควรหรือไม่ การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร

หรือไม่ ต้องรวมถึงการพิจารณาถึง 

(ก) การน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาโดยรวมของงบการเงิน และ 

(ข) งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการและเหตุการณ์

ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 

15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินมีการอ้างอิงถึงหรืออธิบายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

เกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก10) 

 

รูปแบบของความเห็น 

 

16. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ น

ในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

17. หากผู้สอบบัญชี 

(ก) สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า งบการเงินโดยรวมมิได้ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือสรุปว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

รหัส 705 
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18. หากงบการเงินที่จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

ไม่ได้น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร 

โดยข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและการด าเนินการแก้ไข

เร่ืองดังกล่าว และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11) 

 

19. เมื่องบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ผู้สอบบัญชีไม่ต้องประเมินว่า   

งบการเงินได้น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากในสถานการณ์ที่ยากจะ

เกดิขึ้น ซ่ึงผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินน้ันท าให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือ

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร โดยขึ้นอยู่กบัการด าเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว และผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และอย่างไร (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก12) 

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

20. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องเป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13–ก14) 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ช่ือรายงาน 

 

21. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุช่ืออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

 

ผู้รับรายงาน 

 

22. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุผู้รับรายงานตามที่ก  าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบ

น้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

 

วรรคน า 

 

23. วรรคน าในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

(ก) ระบุกจิการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ 

(ข) ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ค) ระบุช่ือของงบแต่ละงบที่ประกอบกนัเป็นงบการเงิน 

(ง) อ้างองิถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ และ 

(จ) ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงิน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

24. ส่วนน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชีอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในองค์กรที่รับผิดชอบ

ในการจัดท างบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะ

เจาะจง แต่ต้องใช้ค าที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ในบางประเทศ  

การกล่าวถึงอย่างเหมาะสมอาจเป็นการกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

 

25. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผิดชอบของผู้บริหาร [หรือค าอื่นที่

เหมาะสม] ต่องบการเงิน” 

 

26. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน    

การอธิบายดังกล่าวต้องรวมถึงค าอธิบายว่า ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล       

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก20-ก23) 

 

27. เม่ืองบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ค าอธิบายเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึง “การจัดท า

และน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร”  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

28. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี” 

 

29. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการแสดงความเหน็ต่อ

งบการเงินจากผลการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24) 

 

30. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี         

อีกทั้งรายงานของผู้สอบบัญชียังต้องอธิบายว่า มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณและให้ผู้สอบบัญชีวางแผนและปฏบัิติงาน

ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก26) 
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31. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธบิายถึงการสอบบัญชี โดยระบุว่า 

(ก) การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

(ข) วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน   

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินของกิจการ เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชี

มีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในพร้อมกับ

การตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องละเว้นข้อความที่กล่าวว่า การพิจารณา

การควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสทิธผิลของการควบคุมภายใน และ 

(ค) การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้ง

การน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

32. เม่ืองบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ค าอธิบายเกี่ยวกับ

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึง “การจัดท าและน าเสนองบการเงินโดย

ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ”  

 

33. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

34. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงส่วนที่มีหัวข้อ “ความเหน็” 

 

35. เมื่อแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ควร ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความว่า งบการเงินแสดง........โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] เว้นแต่จะมี

การก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27–ก33) 
 

36. เม่ือแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวว่า งบการเงินจัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตาม 

[แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27 และ ก29–ก33) 
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37. หากการอ้างถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่ใช่    

การอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องระบุแหล่งที่มาของแม่บทน้ัน 
 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

 

38. หากผู้สอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงิน ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีใน

การรายงานต่องบการเงิน ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานดังกล่าวต้องกล่าวถึงในส่วนที่

แยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีและต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนด

ทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสมกับเน้ือหาของส่วนน้ัน (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่ ก34-ก35) 
 

39. หากรายงานของผู้สอบบัญชีมีส่วนที่แยกต่างหากเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

หัวข้อ ข้อความ และค าอธิบายที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 23-37 ต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงาน

ต่องบการเงิน” โดยที่หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” ต้องแสดง

ต่อจากหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก36) 
 

ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 
 

40. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือช่ือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37) 
 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

41. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชี     

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

รวมถึงหลักฐานว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก38–ก41) 

(ก) ได้มีการจัดท างบทุกงบที่ประกอบเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่เกี่ยวข้องแล้ว และ 

(ข) ผู้มีอ านาจได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 

 

ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

 

42. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องแจ้งสถานที่ที่ผู้สอบบัญชีท าการประกอบวิชาชีพ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

 

43. หากกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศก าหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้รูปแบบหรือถ้อยค าที่

เฉพาะเจาะจงในรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี

ได้กต่็อเมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีน้ันได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42) 

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ผู้รับรายงานตามที่ก  าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น  

(ค) วรรคน าที่ระบุถึงงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ 

(ง) ค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร (หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสม ดูย่อหน้าที่ 24) 

ในการจัดท างบการเงิน  

(จ) ค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินและ

ขอบเขตของการตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึง 

• การอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายหรือข้อบังคับ และ 

• ค าอธบิายว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น 

(ฉ) วรรค “ความเหน็” ที่มีการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและการอ้างถึงแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน (รวมถึงการระบุแหล่งที่มาของแม่บท

การรายงานทางการเ งินที่ ไ ม่ใ ช่มาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่ออกโดย            

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูย่อหน้าที่ 37) 

(ช) ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

(ซ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และ 

(ฌ) ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบญัชีของประเทศ

และมาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ 
 

44. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

45. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

ขอ้มูลเพิม่เติมที่นาํเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก45-ก51) 

 

46. หากมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวถูก

แยกออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอย่างชัดเจนหรือไม่ หากข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวไม่ได้

ถูกแยกออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอย่างชัดเจน ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหาร

เปล่ียนแปลงวิธีการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบดังกล่าว หากผู้บริหารปฏิเสธ 

ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบ 
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47. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องครอบคลุมถึงข้อมูลเพ่ิมเติมที่ ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บท        

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน เน่ืองจากลักษณะของข้อมูล

และวิธีการน าเสนอข้อมูลท าให้ไม่สามารถแยกข้อมูลดังกล่าวออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วได้อย่างชัดเจน 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

 

ก1. ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เกี่ยวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
11
 

ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจ

พบว่ามีความล าเอียงที่อาจเกิดข้ึนในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจสรุปได้ว่า

ผลกระทบโดยรวมของความไม่เป็นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบัความไม่เป็นกลางที่อาจกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชี

ว่างบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่น้ัน รวมถึงเร่ือง

ต่อไปนี้  

 การเลือกแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ได้แจ้งให้แก่ผู้บริหารทราบ         

ในระหว่างการตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ท  าให้ก าไรเพ่ิมข้ึน แต่ไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ท  าให้ก าไรลดล 

 ความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกดิข้ึนในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

 

ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กล่าวถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่อาจเกิดข้ึนในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี
12
 ข้อบ่งช้ีถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดข้ึนไม่ได้แปลว่ามี

การแสดง ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ ยวกับ          

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีเสมอไป แต่ข้อบ่งช้ีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ

การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง         

อนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
 

การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณที์่มีสาระสําคญัต่อขอ้มูลที่นาํเสนอในงบการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(จ)) 

 

ก4. โดยทั่วไป งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจะแสดงฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินของกิจการ ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีประเมินว่า  

งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดของกจิการ 
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คําอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

 

ก5. ตามที่ได้อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 การจัดท างบการเงินโดยผู้บริหารและ  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ต้องมีค าอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
13
 ค าอธิบายดังกล่าวมีความส าคัญเพราะเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ 

งบการเงินทราบถึงแม่บทที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 

ก6. ค าอธบิายว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแม่บทใดแม่บท

หน่ึงน้ันจะเหมาะสมกต่็อเมื่อ งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดทุกข้อของแม่บทน้ัน 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในระหว่างงวดที่งบการเงินน้ันครอบคลุมอยู่ 

 

ก7. ค าอธบิายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภาษาที่แสดงเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ไม่

ชัดเจน  (ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นส่วนใหญ่”) 

เป็นค าอธิบายแม่บทที่ไม่เพียงพอ เพราะค าอธิบายดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิด

การเข้าใจผิดได้ 

 

การอา้งอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินมากกวา่หนึง่แม่บท 

 

ก8. ในบางกรณี งบการเงินอาจระบุว่าจัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินสองแม่บท 

(ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ) ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ ผู้บริหารถูกก าหนดให้หรือเลือกที่จะจัดท างบการเงินตาม

แม่บททั้งสองแม่บท ซ่ึงเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งสองแม่บท ค าอธิบาย

ดังกล่าวจะเหมาะสมกต่็อเมื่องบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการบัญชีแต่ละแม่บท ในการที่จะ

ถือได้ว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บททั้งสองแม่บท งบการเงินน้ันต้องจัดท าขึ้ นตามแม่บท 

ทั้งสองแม่บทพร้อม ๆ กันและโดยไม่ต้องมีการกระทบยอด ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติตาม

แม่บททั้งสองแม่บทพร้อม ๆ กันเป็นไปได้ยาก เว้นแต่ประเทศดังกล่าวได้รับเอาแม่บทอื่น 

(ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) มาเป็นแม่บทของประเทศ 

หรือได้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการปฏบัิติตามแม่บทดังกล่าวแล้ว 
 

ก9. งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินแม่บทหน่ึง และมีหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรืองบเพ่ิมเติมเพ่ือกระทบยอดไปยังงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทอีกแม่บทหน่ึง 

ไม่ถือว่าเป็นงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทอื่น ทั้งน้ีเพราะงบการเงินไม่ได้รวมข้อมูลทั้งหมด

ในลักษณะตามที่ก  าหนดโดยแม่บทอื่นน้ัน 
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ก10. อย่างไรกต็าม งบการเงินอาจจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแม่บท

หน่ึง และมีการอธบิายเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงิน

น้ันเป็นไปตามแม่บทการบัญชีอีกแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บท

ของประเทศ มีการอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินน้ันเป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ) ค าอธบิายดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติม และถือเป็น

ส่วนหน่ึงของงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 47 และถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชี 

 

รูปแบบของความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18-19) 

 

ก11. อาจมีบางกรณีที่การน าเสนองบการเงินไม่ถูกต้องตามที่ควร แม้ว่างบการเงินน้ันได้จัดท าขึ้ น

ตามข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ในกรณีเช่นน้ี อาจเป็นไปได้ที่

ผู้บริหารจะเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกินกว่าตามที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงใน

แม่บท หรือในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดข้ึน ปฏิบัติต่างไปจากข้อก าหนดของแม่บทเพ่ือให้  

การน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร 

 

ก12. เป็นเร่ืองที่ยากจะเกดิข้ึนที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่า งบการเงินที่จัดท าตามแม่บทของการปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑจ์ะท าให้เกิดการเข้าใจผิด หากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 210 แล้วว่าแม่บทดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้
14
  

 

รายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

 

ก13. รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมรายงานที่ออกในรูปแบบส าเนาถาวรและรายงานที่

ออกในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 

ก14. ภาคผนวกแสดงตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซ่ึงได้รวมองค์ประกอบต่าง ๆ 

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 21-42 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ช่ือรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

 

ก15. ช่ือรายงานที่ระบุว่ารายงานน้ันเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” เป็นการยืนยันว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกบัความเป็นอิสระ ซ่ึงท าให้รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตน้ันแตกต่างจากรายงานที่ออกโดยผู้อื่น 
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ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

 

ก16. กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศมักก าหนดว่าใครเป็นผู้รับรายงานที่จะต้องถูกระบุ     

ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยทั่วไปแล้วรายงานของผู้สอบบัญชีจะระบุถึงผู้ที่ให้จัดท า

รายงานน้ัน ซ่ึงมักเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลของกิจการที่งบการเงินได้รับ

การตรวจสอบ 

 

วรรคน า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

 

ก17. วรรคน ากล่าวว่า ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 

[ระบุช่ือของงบการเงินแต่ละงบซ่ึงประกอบกันเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่ก  าหนดโดย

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ครอบคลุมโดย

งบการเงินแต่ละงบ] และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ก18. เม่ือผู้สอบบัญชีทราบว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจะรวมอยู่ในเอกสารที่มีข้อมูลอื่น เช่น 

รายงานประจ าปี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่จะระบุเลขหน้าที่จะน าเสนองบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว หากรูปแบบของการน าเสนอสามารถท าได้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินระบุงบการเงิน

ที่รายงานของผู้สอบบัญชีกล่าวถึงได้ 

 

ก19. ความเห็นของผู้สอบบัญชีครอบคลุมงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามที่ก  าหนดโดยแม่บท       

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

หลายแม่บท งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ ในบางประเทศข้อมูลเพ่ิมเติมอาจถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26) 

 

ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแล (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี
15
 ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแล (ถ้ามี) รับทราบถึงความรับผิดชอบ

ในการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนอ

งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร ผู้บริหารยังต้องรับทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ค าอธิบายถึง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยการอ้างถึงความรับผิดชอบทั้งสอง

ประการน้ัน จะช่วยอธบิายหลักการที่ใช้ในการปฏบัิติงานตรวจสอบให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน 
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ก21. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมเติมในค าอธิบายเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการในย่อหน้าที่ 26 เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศน้ันหรือตามลักษณะของ

กจิการ 

 

ก22. ย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับความรับผิดชอบตามที่ตกลงร่วมกันในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี

หรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน   

การสอบบัญชี รหัส 210
16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมว่า หาก

กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแล 

(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ากฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันได้รวมถึงความรับผิดชอบที่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วมีผลเทียบเท่ากับ

ความรับผิดชอบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  ส าหรับความรับผิดชอบ

ที่เทยีบเท่าดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันเพ่ืออธิบาย

ความรับผิดชอบน้ันในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ข้อความน้ีอาจใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือ

อธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 26 ได้ ในสถานการณ์อื่น 

ซ่ึงรวมถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่ใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับตามที่

ปรากฏในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี ให้ใช้ข้อความตามย่อหน้าที่ 26 

 

ก23. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารอาจอ้างถึงความ

รับผิดชอบต่อความเพียงพอของสมุดบัญชีและเอกสารหรือระบบบัญชีโดยเฉพาะเจาะจง 

เน่ืองจากสมุดบัญชี เอกสาร และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน (ตามที่ให้

ค านิยามไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
17
) ค าอธบิายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

210 และในย่อหน้าที่ 26 จึงไม่อ้างองิถึงสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะเจาะจง 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29-30) 

 

ก24. รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการแสดงความเหน็ต่อ   

งบการเงินจากผลการตรวจสอบ เพ่ือให้แตกต่างกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท า 

งบการเงิน 

 

ก25. การอ้างถึงมาตรฐานที่ใช้เป็นการสื่อสารให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่าการตรวจสอบ

ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

                                                 
16

 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข)(1)-(2) 
17

  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จรงิ  

อนัเป็นสาระส าคญั โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 4(ค) 
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ก26. ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ผู้สอบบัญชีไม่กล่าวว่าได้ปฏบัิติตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบ
18

 

 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35-37) 

ถ้อยค าของความเหน็ของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก27. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 อธิบายว่าในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศ

ที่เกี่ยวข้องก าหนดถ้อยค าของรายงานของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเหน็ของผู้สอบบัญชี) ที่

แตกต่างอย่างมากจากข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี ในสถานการณ์เช่นน้ี มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า 

(ก) ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดในความเช่ือม่ันที่ได้รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ และถ้า

เป็นเช่นนั้น 

(ข) ค าอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึนได้

หรือไม่ 

ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าค าอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้าใจผิด

ที่อาจเกดิข้ึนได้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานสอบบัญชี 

เว้นแต่ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ท าเช่นน้ัน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 210 การตรวจสอบที่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว เป็นการตรวจสอบที่

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องไม่รวมการอ้างอิงใด ๆ ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบได้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว
19

 

 

“น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ควร” 

 

ก28. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง เพราะรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ถ้อยค า “น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร” เพียงถ้อยค าเดียว) 

 

ค าอธบิายข้อมูลที่งบการเงินน าเสนอ 

 

ก29. ในกรณีที่งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีกล่าวว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวดและผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดของกิจการส าหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 

เช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปหลายแม่บท 

 

                                                 
18

 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 20 
19

  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 21 
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ค าอธบิายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจมีต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

ก30. การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบถึงบริบทที่ใช้ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจ ากัดการประเมินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 14 การระบุถึงแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจใช้ถ้อยค า เช่น  

“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ 

“.....ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ ก” 

 

ก31. เม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินและ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย การระบุถึงแม่บทจะใช้ถ้อยค าว่า “.....ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและข้อก าหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดของประเทศ ก” มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและข้อก าหนดทางกฎหมาย
20

 
 

ก32. ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก8 งบการเงินอาจจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินสอง

แม่บท ซ่ึงทั้งสองแม่บทต่างกเ็ป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันแม่บทแต่ละ

แม่บทจะถูกพิจารณาแยกต่างหากจากกันในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

และความเหน็ของผู้สอบบัญชีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35 และ 36 ต้องอ้างถึงแม่บททั้งสอง

แม่บท ดังน้ี 

(ก) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทแต่ละแม่บท จะมีการแสดงความเหน็สองความเหน็ 

คือความเหน็ว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแม่บท

หน่ึง (ตัวอย่างเช่น แม่บทของประเทศ) และความเหน็ว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอีกแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ) ความเหน็เหล่าน้ีอาจแสดงโดยแยกต่างหากจากกันหรือ

เป็นข้อความเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศ ก และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ) 

(ข) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทเพียงแม่บทเดียว แต่ไม่เป็นไปตามแม่บทอีกแม่บทหน่ึง 

สามารถแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทหน่ึง 

(ตัวอย่างเช่น แม่บทของประเทศ) แต่แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในส่วนที่

เกี่ยวกับแม่บทอีกแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ) ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 705 
 

 

                                                 
20

 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 18 
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ก33. ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ก10 งบการเงินอาจแสดงถึงการปฏบัิติตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติตามแม่บท  

การรายงานทางการเงินอีกแม่บทหน่ึง ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก46 ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าว

ถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้

อย่างชัดเจน 

(ก) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีอีกแม่บทหน่ึง 

ท าให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ข) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด แต่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีความส าคัญเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจงบการเงินของผู้ใช้ 

ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 

เพ่ือให้ผู้ใช้สงัเกตการเปิดเผยดังกล่าว 

 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38-39) 

 

ก34. ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการรายงานเร่ืองอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงาน 

ต่องบการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจต้องรายงานเร่ืองต่าง ๆ บางเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีพบ

ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน ในอกีกรณีหน่ึง ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้และรายงานวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ก  าหนด หรือแสดงความเห็นต่อเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง   

เช่น ความเพียงพอของสมุดและบันทกึทางการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีในบางประเทศ

มักให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ

เพ่ิมเติม ในการรายงานโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศนั้น 
 

ก35. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงาน

ความรับผิดชอบอื่นเหล่านี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ในบางกรณี กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงานความรับผิดชอบอื่นเหล่าน้ี

ในรายงานที่แยกต่างหาก 

 

ก36. ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานเหล่าน้ี อธิบายไว้ในส่วนที่แยกต่างหากในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือแยกความรับผิดชอบดังกล่าวออกจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงานต่องบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่แยกต่างหากน้ี 

อาจมีหัวข้อย่อยที่อธิบายถึงเน้ือหาของย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบอื่น ๆ ใน

การรายงานน้ัน 
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ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 40) 

 

ก37. ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีอาจเป็นในนามของส านักงานสอบบัญชี หรือในนามของผู้สอบบัญชี 

หรือทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นอกเหนือจากลายมือ

ช่ือของผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้แจ้งในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

ต าแหน่งทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี หรือข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้สอบบัญชีหรือส านักงาน 

แล้วแต่กรณี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพที่เหมาะสมในประเทศน้ันแล้ว 

 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 41) 

 

ก38. วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ  ที่ผู้สอบบัญชีได้รับทราบและที่เกิดข้ึน 

จนถึงวันที่น้ันแล้ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
21

 
 

ก39. เน่ืองจากความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและงบการเงินเป็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จนกว่าจะได้หลักฐานว่าได้มีการจัดท า      

งบการเงินทุกงบที่ประกอบกนัเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

แล้ว และผู้บริหารได้ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 
 

ก40. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น กรรมการ) 

ที่รับผิดชอบในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติที่จ าเป็น 

ในกรณีดังกล่าว หลักฐานของการอนุมัติดังกล่าวต้องได้มาก่อนการลงวันที่ในรายงานต่อ    

งบการเงิน อย่างไรกต็าม ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้ก าหนดกระบวนการใน

การอนุมัติ ในกรณีดังกล่าว ควรพิจารณาวิธปีฏบัิติที่กิจการใช้ในการจัดท าและสรุปงบการเงิน

ของกจิการในขั้นสดุท้าย รวมถึงพิจารณาโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการ เพ่ือระบุถึงบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบที่ประกอบกันเป็น    

งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ในบางกรณี กฎหมายหรือ

ข้อบังคับระบุถึงวันที่ในกระบวนการการรายงานทางการเงินที่คาดว่าการตรวจสอบจะเสร็จ

สมบูรณ์ 
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ก41. ในบางประเทศมีการก าหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นก่อน 

การน างบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่าน้ี การอนุมัติขั้นสุดท้าย

โดยผู้ถือหุ้นไม่ใช่เร่ืองจ าเป็นต่อการสรุปของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้ว วันที่อนุมัติงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีคือวันที่ก่อน

หน้าน้ันที่ผู้มีอ านาจสรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และผู้มีอ านาจน้ันได้ให้การรับรองว่าเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 43) 

 

ก42. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายว่า ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้ปฏบัิติตามข้อก าหนด 

ทางกฎหมายหรือข้อบังคับนอกเหนือจากมาตรฐานการสอบบัญชี
22

 ในกรณีเช่นน้ี ผู้สอบบัญชี

อาจต้องใช้รูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 4 เมื่อการตรวจสอบเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยท าให้สามารถระบุได้ทันทีว่าการตรวจสอบน้ันเป็นไป

ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เม่ือข้อแตกต่างระหว่างข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อบังคับและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นเร่ืองของรูปแบบและถ้อยค าในรายงานของผู้สอบบัญชี

เทา่นั้น และรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

43(ก)-(ฌ) เป็นอย่างน้อย รายงานของผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชีได้ ดังน้ัน

ในสถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

แล้ว แม้ว่ารูปแบบและถ้อยค าที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะถูกก าหนดโดยข้อก าหนดทาง

กฎหมายหรือข้อบังคับ ในกรณีที่ข้อก าหนดโดยเฉพาะในบางประเทศไม่ขัดแย้งกับมาตรฐาน

การสอบบัญชี การใช้รูปแบบและถ้อยค าตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ช่วยให้ผู้ใช้รายงาน

ของผู้สอบบัญชีสามารถระบุรายงานของผู้สอบบัญชีได้ทนัทว่ีา เป็นรายงานจากการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่

กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดรูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แตกต่าง   

อย่างมากจากข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี) 

 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรับการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ

และมาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ 

 

ก43. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ก44. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ขอ้มูลเพิม่เติมที่นาํเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46-47) 

 

ก45. ในบางสถานการณ์ กิจการอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน หรืออาจ

เลือกโดยสมัครใจ ในการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องพร้อมกับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น อาจน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม 

ความเข้าใจของผู้ใช้เกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้ค าอธิบาย

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการในงบการเงินโดยเฉพาะเจาะจง ข้อมูลดังกล่าวโดยปกติแล้วจะน าเสนอ

ในตารางเพ่ิมเติมหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติม 
 

ก46. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีครอบคลุมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้

อย่างชัดเจนเน่ืองจากลักษณะของข้อมูลและวิธกีารน าเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในกรณี

ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินได้รวมถึงค าอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินเป็นไป    

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินอีกแม่บทหน่ึง ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจะครอบคลุมถึง

หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือตารางเพ่ิมเติมที่อ้างองิจากงบการเงิน 
 

ก47. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี ไม่จ าเป็นต้องถูกอ้างอิงถึงโดย

เฉพาะเจาะจงในวรรคน าของรายงานของผู้สอบบัญชี หากมีการอ้างอิงถึงหมายเหตุในค าอธิบาย

ของงบการเงินต่าง ๆ ที่ประกอบกนัเป็นงบการเงินในวรรคน า มีความเพียงพอแล้ว 
 

ก48. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจไม่ได้ก าหนดว่าข้อมูลเพ่ิมเติมต้องถูกตรวจสอบ และผู้บริหารอาจ

ตัดสินใจที่จะไม่ขอให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวไว้ในขอบเขตของการตรวจสอบ

งบการเงิน 
 

ก49. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบถูกน าเสนอในลักษณะที่อาจ 

ท าให้เข้าใจว่าถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่  และมีข้อความที่ระบุไว้

อย่างชัดเจนว่า “ไม่ได้ตรวจสอบ” หรือไม่ เช่นในกรณีที่ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบ

ถูกน าเสนอโดยเกี่ยวเน่ืองกับงบการเงินและข้อมูลเพ่ิมเติมที่ถูกตรวจสอบแล้ว 
 

ก50. ผู้บริหารอาจเปล่ียนการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบที่อาจท าให้เข้าใจว่า         

ถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีโดย ตัวอย่างเช่น 

 ไม่อ้างอิงจากงบการเงินไปยังตารางเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ไม่ได้ตรวจสอบ เพ่ือที่ว่าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วและข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ

มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพียงพอ 

 จัดวางข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบไว้นอกงบการเงิน หรือหากการกระท าเช่นน้ัน

เป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์น้ัน อย่างน้อยที่สุดให้จัดวางหมายเหตุต่าง ๆ ที่ไม่ได้

ตรวจสอบไว้ด้วยกันในตอนท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ก  าหนด และ

ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหมายเหตุเหล่าน้ันไม่ได้ตรวจสอบ หมายเหตุที่ไม่ได้ตรวจสอบที่

ปะปนกบัหมายเหตุที่ตรวจสอบแล้วอาจถูกเข้าใจผิดว่าได้ตรวจสอบแล้ว 
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ก51. ข้อเทจ็จริงที่ว่าข้อมูลเพ่ิมเติมไม่ได้ตรวจสอบน้ัน ไม่ได้ปลดเปล้ืองผู้สอบบัญชีจากความ

รับผิดชอบในการอ่านข้อมูลดังกล่าว เพ่ือระบุถึงความไม่สอดคล้องที่มีสาระส าคัญกับ        

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้

ตรวจสอบ เป็นไปตามความรับผิดชอบที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720
23
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวม       

งบการเงนิที่ตรวจสอบแล้ว” 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงิน 
 

ตวัอย่างที ่1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ควร ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงิน

โดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) 

 

ตวัอย่างที ่2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ใน   

วงกว้าง 

 

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ควร ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงิน

โดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 27 TSA 700 

ตวัอย่างที ่1 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

• งบการเงินจัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ทัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน 

• ขอ้ตกลงในงานสอบบญัชีแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีมีความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน
24

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

และหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
25
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร    

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
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 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” 
25

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
26
 การตรวจสอบรวมถึง การประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค า ดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ      

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 30 TSA 700 

ตวัอย่างที ่2 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบบัสมบูรณต์ามทีก่ําหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

• งบการเงินจดัทําข้ึนเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน (กฎหมาย กขค) ของประเทศ ก (นัน่คือ แม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึง

รวมถงึกฎหมายหรือขอ้บงัคบั ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหบ้รรลุความตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน

โดยทัว่ไปของผูใ้ชใ้นวงกวา้ง แต่ทีไ่ม่ใช่แม่บทของการนาํเสนอขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามทีค่วร) 

• ขอ้ตกลงในงานสอบบญัชีแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
27
 ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ี ตามกฎหมาย  กขค ของประเทศ ก และ

รับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 
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 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ     

การควบคุมภายในของกจิการ
28
 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี

ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้ง

การประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ ใช้เป็นเกณฑ ์      

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามกฎหมาย กขค ของประเทศ ก 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

  

                                                 
28 ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค า ดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท างบการเงินของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั

สถานการณ”์ 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 32 TSA 700 

ตวัอย่างที ่3 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมที่จัดทําข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของบริษทั

ใหญ่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ข้อตกลงในงานสอบบญัชีของกลุ่มบริษัท แสดงถึงคําอธิบายความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษทั ผูส้อบบญัชีมีความรบัผิดชอบใน

การรายงานอื่นตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงินรวม
29

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
30
ต่องบการเงินรวม 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง         

อนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” 
30

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม วิธีการทดสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ     

งบการเงินรวมไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้องตามที่

ควรของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
31
 การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ        

ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินรวมโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์        

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 ในกรณทีี่ผู้สอบบญัชีมคีวามรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่ กบั

การตรวจสอบงบการเงินรวม ประโยคนี้ จะใช้ถ้อยค า ดังนี้  “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้องตามที่ควรของ

กจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ    

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


