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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็

ต่องบการเงิน และเกี่ยวข้องกับรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็นผลจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน  

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
1
 เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
2
(ปรับปรุง) 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706
3
(ปรับปรุง) เกี่ยวข้องกับรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของ

ผู้สอบบัญชีจะได้รับผลกระทบอย่างไรเม่ือผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือ

รวมถึงวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี  มาตรฐาน      

การสอบบัญชีรหัสอื่นได้รวมข้อก าหนดในการรายงานที่เกี่ยวข้องเม่ือออกรายงานของผู้สอบบัญชี 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจัดท าขึ้ นภายใต้บริบทของงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับ

สมบูรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
4
 เกี่ยวข้องกบัข้อพิจารณาเป็นพิเศษเม่ืองบการเงินจัดท า

ตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805
5
เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณา

พิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ

บัญชี หรือรายการในงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้กับการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 800 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805  

4. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความสมดุลที่เหมาะสม

ระหว่างความต้องการความสม ่าเสมอและการเปรียบเทยีบได้ในการรายงานของผู้สอบบัญชีทั่วโลก

และความต้องการที่จะเพ่ิมมูลค่าของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยน าเสนอข้อมูลในรายงานของ  

ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากย่ิงขึ้น  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีส่งเสริมรายงานของผู้สอบ

บัญชีในรูปแบบเดียวกัน แต่รับรู้ความจ าเป็นในการปรับใช้กับสภาพแวดล้อมซ่ึงเฉพาะเจาะจงใน 

แต่ละประเทศ เมื่อการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีใน

รูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยท าให้มีการระบุได้ทนัที

ว่าการตรวจสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  นอกจากน้ี ยังช่วยส่งเสริม

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินและช่วยช้ีให้เหน็ถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเม่ือสถานการณ์ดังกล่าว

เกดิขึ้น  

                                                           
1
    มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ

บัญชี หรือรายการในงบการเงิน” 
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วนัถอืปฏิบติั 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้ นสุดในหรือ

หลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินจากการประเมินข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

และ 

(ข) เพ่ือแสดงความเหน็ดังกล่าวอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษร  

ค าจ ากดัความ 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี  

(ก) งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป  

(ข) แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพ่ือให้

บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง  แม่บทการรายงานทาง

การเงินอาจเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ์ 

ค าว่า “แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ก  าหนดให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของแม่บทน้ัน และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า เพ่ือให้การน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร  

ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือไปจากที่ก  าหนดเฉพาะในแม่บท หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าผู้บริหารอาจจ าเป็นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บท

เพ่ือให้การน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร  ทั้งน้ี การไม่ปฏบัิติตามดังกล่าว

อาจจ าเป็นในสถานการณ์ที่ยากจะเกดิขึ้นเทา่นั้น  

ค าว่า “แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทน้ัน แต่ไม่ได้รวมถึงการยอมรับในข้อ (1) และ 

(2) ข้างต้น
6
  

(ค) ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข หมายถึง ความเห็นของผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่า      

งบการเงินได้จัดท าข้ึนในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
7
 

                                                           
6
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ก) 



                                                                                                       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 3 TSA 700 (ปรับปรงุ)  

 

8. “งบการเง ิน” ที ่กล่าวถ ึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ น้ี  หมายถึง “งบการเง ิน เพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์
8
 ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องได้

ก าหนดการแสดงรายการ โครงสร้าง และเน้ือหาของงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่

ประกอบเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

9. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอ้ก าหนด 

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

10. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ว่า งบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
9,10

 

11. ในการแสดงความเห็นดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ข้อสรุปดังกล่าวต้องค านึงถึง 

(ก) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
11

 

(ข) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขมีสาระส าคัญหรือไม่
 
ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือ

พิจารณาโดยรวม
12
 และ 

(ค) การประเมินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 12-15 

12. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามข้อก าหนดของแม่บท          

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึงการพิจารณาลักษณะ     

เชิงคุณภาพของวิธปีฏบัิติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับความล าเอียงที่อาจเกิดข้ึน

ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

 

                                                                                                                                                                                     
7
   ย่อหน้าที่ 25-26 เกี่ยวข้องกับถ้อยค าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็น้ี ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรและ

แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์ตามล าดับ 

8
    มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ย่อหน้าที่ 13 (ฉ) ได้ก าหนดเนื้อหาของงบการเงิน  
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 11 

10
 ย่อหน้าที่ 25-26 เกี่ยวข้องกบัถ้อยค าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็น้ี ในกรณีของแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร

และแม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์ตามล าดับ 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่ 26 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”  ย่อหน้าที่ 11 
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13. ภายใต้ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่ เลือกและน าไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมแล้วหรือไม่ ในการประเมินเร่ืองดังกล่าวน้ี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความเกี่ยวข้อง

ของนโยบายการบัญชีกบักจิการ ว่ามีการน าเสนองบการเงินในรูปแบบที่เข้าใจได้หรือไม่ 

       (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4) 

(ข) นโยบายการบัญชีที่เลือกและน าไปปฏิบัติสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ง) ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกัน เช่ือถือได้ เปรียบเทยีบกันได้ และเข้าใจได้

หรือไม่ ในการประเมินเร่ืองดังกล่าวน้ี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า 

 ข้อมูลที่ต้องรวมได้ถูกรวมและข้อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภท การรวม หรือการแยก

ประเภท และมีการอธบิายอย่างเหมาะสมหรือไม่  

 การรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือการปิดบังความเข้าใจที่เหมาะสมของเร่ืองที่เปิดเผย

ท าให้การน าเสนองบการเงินโดยรวมคลาดเคล่ือนหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5) 

(จ)  งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงิน และ    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6)  

(ฉ) ค าศัพทท์ี่ใช้ในงบการเงิน รวมถึงช่ือของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

14. เม่ืองบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การประเมินตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 12 และ 13  ต้องรวมถึงการประเมินว่าการน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร

หรือไม่ การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ต้อง

รวมถึงการพิจารณาถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7 – ก9) 

(ก) การน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาโดยรวมของงบการเงิน และ 

(ข) งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

หรือไม่  

15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินมีการอ้างอิงถึงหรืออธิบายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่เกี่ยวกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10-ก15) 

รูปแบบของความเห็น 

16. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นใน

สาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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17. หากผู้สอบบัญชี 

(ก) สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า งบการเงินโดยรวมมิได้ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือสรุปว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705 (ปรับปรุง) 

18. หากงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรไม่ได้

น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร โดยขึ้นอยู่

กับข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและการด าเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว 

และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปล่ียนแปลงความเห็นในรายงานของ   

ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

19. เมื่องบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผู้สอบบัญชีไม่ต้องประเมินว่า          

งบการเงินได้น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินน้ันท าให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าว

กับผู้บริหาร โดยขึ้ นอยู่กับการด าเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจะ

สื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17) 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

20. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องเป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18–ก19) 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ช่ือรายงาน 

21. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุช่ืออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต         

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

ผู้รับรายงาน 

22. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุผู้รับรายงานตามที่ก  าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21) 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

23. ส่วนแรกของรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องรวมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชี  และต้องมีหัวข้อ 

“ความเหน็” 
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24. ส่วนความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง  

(ก) ระบุกจิการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ 

(ข) ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ค) ระบุช่ือของงบแต่ละงบที่ประกอบกนัเป็นงบการเงิน 

(ง) อ้างองิถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และ 

(จ) ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่     

ก22-ก23) 

25. เม่ือแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามที่ควร ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดง

(..................)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] 

เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24–ก31) 

26. เม่ือแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวว่า งบการเงินจัดท าขึ้นในสาระส าคัญตาม [แม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง] (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26–ก31) 

27. หากการอ้างถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่ใช่     

การอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องระบุแหล่งที่มาของแม่บทน้ัน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

28. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่มีหัวข้อ “เกณฑ์ในการแสดงความเหน็” ไว้ต่อจากส่วนที่เป็น

ความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32) 

(ก) ต้องระบุว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก33) 

(ข) อ้างถึงส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี  

(ค) รวมข้อความที่กล่าวว่าผู้สอบบัญชีเป็นอิสระจากกิจการตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ        

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอื่นๆ ของผู้สอบบัญชีตามข้อก าหนดดังกล่าว ข้อความต้องระบุถึงแหล่ง       

ที่มาของข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีตามที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก34-ก39) 

(ง) ระบุว่า ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 
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การด าเนินงานต่อเน่ือง 

29.  ผู้สอบบัญชีต้องรายงานตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
13
  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

30. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

31. เม่ือผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือตัดสินใจที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญใน     

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

701 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40-ก43)  

ข้อมูลอื่น 

32. เมื่อน าไปปฏบัิติ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

ความรับผิดชอบต่องบการเงิน 

33. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน” 

รายงานของผู้สอบบัญชีต้องใช้ค าที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ในบาง

ประเทศและไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะเจาะจง ในบางประเทศ การกล่าวถึงอย่าง

เหมาะสมอาจเป็นการกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้า ก44) 

34. ส่วนน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารเกี่ยวกับ (อ้างถึงย่อหน้า   

ก45-ก48) 

(ก) การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และ  

(ข) ประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ือง
14
และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ รวมถึงการเปิดเผยเร่ืองเกี่ยวกับ

การด าเนินงานต่อเน่ือง (ถ้ามี)  ค าอธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการประเมินน้ีต้อง

รวมการอธิบายถึงความเหมาะสมของการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48) 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 21-23  

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 2 
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35. ส่วนน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลกระบวนการใน

การจัดท ารายงานทางการเงิน เมื่อผู้มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 34 ข้างต้น  ในกรณีน้ี หัวข้อของส่วนน้ีต้องอ้างอิงถึง “ผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล” หรือค าอื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้นๆ (อ้างถึงย่อหน้า ก49) 

36. เ ม่ืองบการเ งิน จัดท าตามแม่บทการน า เสนอข้อมูลที่ ถูก ต้องตามที่ ควร ค าอธิบายของ             

ความรับผิดชอบต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอ้างถึง “การจัดท าและการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินเหล่าน้ี” ตามที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

37. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   

งบการเงิน”  

38. ส่วนน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50) 

(ก) ระบุว่าวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ 

(1) ได้รับความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และ 

(2) เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51)  

(ข) ระบุว่าการให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือการให้ความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป และ  

(ค) ระบุว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ข้อใด      

ข้อหน่ึงต่อไปนี้   

(1) อธิบายว่าข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ันถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล

ต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้  หรือ
15

 

(2) แสดงค าจ ากดัความหรือค าอธบิายของสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก52)  
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  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 
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39. ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50)  

(ก) ระบุว่าการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจและ

การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ 

(ข) อธบิายการตรวจสอบโดยระบุว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือ 

(1) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน    

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม

วิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี  ความ

เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วม

คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล

ที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

(2) ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ ในสถานการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ     

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องละเว้น

ข้อความว่าการพิจารณาของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมภายในไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ       

(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

(4) สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชี

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่

เพียงพอ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่

กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง  

(5) เมื่องบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ประเมินการ

น าเสนอ โครงสร้าง และเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมทั้งการเปิดเผยว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร   
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(ค) เมื่อมีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
16
 ไปปฏิบัติ ให้อธิบายความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในงานการตรวจสอบกลุ่มกจิการโดยระบุถึง 

(1) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพ่ือให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม

กจิการเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ  

(2) ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ และ 

(3) ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชี  

40. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวม    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50)  

(ก) ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา   

ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ         

รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงผู้สอบบัญชีพบในระหว่าง           

การตรวจสอบ 

(ข) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุว่า     

ผู้สอบบัญชีได้ให้ค ารับรองแก่ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น ซ่ึงผู้สอบบัญชีเช่ือว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมาตรการที่

ผู้สอบบัญชีใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอสิระ และ 

(ค) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกิจการอื่นๆ 

ที่ต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ให้ระบุว่า 

จากเร่ืองที่ติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีพิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มี

นัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญใน          

การตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดขึ้ น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเพราะ

การกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53) 

 

  

                                                           
16  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600” ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 
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ต าแหน่งของการบรรยายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

41. การบรรยายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินตามที่ก าหนดใน          

ย่อหน้าที่ 39-40 ต้องแสดงไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54) 

(ก) ภายในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ข) ภายในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณี น้ีรายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวม   

การอ้างองิไปยังต าแหน่งของภาคผนวก หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54- ก55) 

(ค) โดยการอ้างอิงโดยเฉพาะภายในรายงานของผู้สอบบัญชีไปยังต าแหน่งของค าบรรยาย

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม เมื่อกฎหมาย ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการสอบ

บัญชีของประเทศอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีท าได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54 และ ก56-ก57)  

42. เมื่อผู้สอบบัญชีอ้างอิงไปยังค าบรรยายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีบนเว็บไซต์ขององค์กรที่

เหมาะสม ผู้สอบบัญชี ต้องพิจารณา ว่าค าบรรยาย น้ัน ต้องไ ม่ขัดแ ย้งกับ ข้อก าหนดใน                 

ย่อหน้าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก56) 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

43. หากผู้สอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ     

งบการเงิน ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีใน        

การรายงานต่องบการเงิน ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานดังกล่าวต้องกล่าวถึงในส่วนที่แยก

ต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีและต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับอื่น” หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสมกับเน้ือหาของส่วนน้ัน เว้นแต่ได้กล่าวถึง   

ความรับผิดชอบในการรายงานอื่นๆ เหล่านี้ ในหัวข้อเหมือนกนักบัที่น าเสนอภายใต้ความรับผิดชอบ

การรายงานที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีในกรณีที่น าเสนอความรับผิดชอบอื่นๆ ใน      

การรายงานในส่วนที่เหมือนกันกับองค์ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้องที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบ

บัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก58-ก60) 

44. หากมีการน าเสนอความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานในส่วนที่ เหมือนกันกับองค์ประกอบ        

การรายงานที่เกี่ยวข้องที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องท าให้

แตกต่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานจากการรายงานที่ก  าหนดโดย

มาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60) 

45. หากรายงานของผู้สอบบัญชีมีส่วนที่แยกต่างหากเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

หัวข้อ ข้อความ และค าอธิบายที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 23-40 ต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานต่อ   

การตรวจสอบงบการเงิน” โดยที่หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” ต้อง

แสดงต่อจากหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60) 
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ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

46. ต้องแสดงช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบ    

งบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ว่าในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ยาก    

การเปิดเผยดังกล่าวจะถูกคาดหมายอย่างมีเหตุผลว่าจะน าไปสู่อุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วน

บุคคลอย่างส าคัญ  ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ยาก ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะไม่แสดงช่ือของผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือความต้ังใจน้ีกับผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความ

รุนแรงของอุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก61-ก63) 

ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

47. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือช่ือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก64-ก65) 

ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

48. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องแจ้งสถานที่ที่ผู้สอบบัญชีท าการประกอบวิชาชีพ 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

49. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐาน

ว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก66–ก69) 

(ก) ได้มีการจัดท างบทุกงบและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ประกอบเป็นงบการเงิน และ 

(ข) ผู้มีอ านาจได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

50. หากกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศก าหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้รูปแบบหรือถ้อยค าที่เฉพาะเจาะจง

ในรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชีได้กต่็อเมื่อรายงาน

ของผู้สอบบัญชีน้ันได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก70-ก71) 

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ผู้รับรายงานตามที่ก  าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน  

(ค) วรรค “ความเหน็” เป็นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและการอ้างถึงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน (รวมถึงการระบุแหล่งที่มาของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ไ ม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่ ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี              

ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านย่อหน้าที่ 27) 

(ง)   การระบุถึงงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ 
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(จ)  ข้อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็นอิสระจากกิจการตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ข้อก าหนดเหล่าน้ี  ข้อความน้ีต้องระบุแหล่งที่มาของข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องหรือ

อ้างถึงข้อก าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติส าหรับ    

นักบัญชี (IESBA) 

(ฉ) ในกรณีที่ เกี่ยวข้อง ส่วนที่ เป็นไปตามข้อก าหนดของการรายงานในย่อหน้าที่ 22 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

(ช) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข (หรือแสดงความเห็นว่า     

งบการเงินไม่ถูกต้อง) ต้องระบุว่าเป็นไปตามข้อก าหนดการรายงานในย่อหน้าที่ 23 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

(ซ) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่รวมข้อมูลที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 หรือ

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับและเป็นไปตาม

ข้อก าหนดการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี
17
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก72-ก75)  

(ฌ) เมื่อน าไปปฏิบัติ วรรคที่ระบุถึงข้อก าหนดในการรายงานในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

(ญ) ค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงินและการระบุความรับผิดชอบ

เหล่าน้ันในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 33-36  

(ฎ) การอ้างอิงถึงมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายหรือข้อก าหนด และ ค าอธิบาย         

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนด

ในย่อหน้าที่ 37-40 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50-ก53)  

 (ฏ)  ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของกจิการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ยาก

จะเกิดขึ้ น การเปิดเผยดังกล่าวจะถูกคาดหมายอย่างมีเหตุผลว่าจะน าไปสู่อุปสรรคต่อ    

ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างส าคัญ 

(ฐ) ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

(ฑ)   ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

(ฒ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

 

 

                                                           
17  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701, ย่อหน้าที่ 11-16 
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รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรับการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศและ

มาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ 

51.  ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

52.  ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

ขอ้มูลเพิม่เติมที่น าเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก78-ก84) 

53. หากมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องพร้อม

กับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินโดยใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพว่า

ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินหรือไม่เน่ืองจากลักษณะของข้อมูลหรือวิธีการ

น าเสนอข้อมูลดังกล่าว เมื่อข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต้องครอบคลุมถึงข้อมูลเพ่ิมเติมน้ันด้วย 

54. หากมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องพร้อม

กบังบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวถูกน าเสนอในวิธีที่

ท  าให้มีความแตกต่างอย่างเพียงพอและชัดเจนจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ หากข้อมูล

เพ่ิมเติมดังกล่าวไม่ได้ถูกแยกออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอย่างชัดเจน ผู้สอบบัญชีต้อง

ขอให้ผู้บริหารเปล่ียนแปลงวิธกีารน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบดังกล่าว หากผู้บริหาร

ปฏิเสธ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวยังไม่ได้

ตรวจสอบ 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก1. ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เกี่ยวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบัิติทางบัญชี
18
 

ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบัิติทางการบัญชีของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามี

ความล าเอียงที่อาจเกิดข้ึนในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจสรุปได้ว่าผลกระทบ

โดยรวมของความไม่เป็นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับ

การแก้ไข ท าให้งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อบ่งช้ี

เกี่ยวกับความไม่เป็นกลางที่อาจกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินโดยรวมแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่น้ัน รวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ภาคผนวก 2 
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 การเลือกแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้แจ้งให้แก่ผู้บริหารทราบในระหว่าง   

การตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ท  าให้ก าไรเพ่ิมข้ึน  

แต่ไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ท  าให้ก าไรลดลง) 

 ความล าเอยีงของผู้บริหารที่อาจเกดิข้ึนในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กล่าวถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดข้ึนในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี
19
 ข้อบ่งช้ีถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดข้ึนไม่ได้แปลว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีเสมอไป แต่ข้อบ่งช้ีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า

งบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เปิดเผยนโยบายการบญัชีอย่างเหมาะสมในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13 (ก)) 

ก4.  ในการประเมินว่างบการเงินได้เปิดเผยอย่างเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่

ส าคัญที่และการน าไปปฏบัิติ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น  

 ได้มีการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญตามที่ก  าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ 

 ข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่เปิดเผยในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องและสะท้อนถึง

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและเกณฑใ์นการแสดงรายการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกน าไปปฏบัิติกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินในสถานการณ์ซ่ึงเฉพาะเจาะจงของการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมของ

กจิการหรือไม่ และ 

 การอธบิายการน าเสนอนโยบายการบัญชีที่ส าคัญอย่างชัดเจน 

ขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินมีความเกี่ยวขอ้ง มีความน่าเชื่อถือ สามารถเปรียบเทียบไดแ้ละเขา้ใจได ้

(อ้างถึงย่อหน้า 13(ง))  

ก5.   การประเมินความเข้าใจได้ของงบการเงินรวมถึงการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น  

 แสดงข้อมูลในงบการเงินในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับหรือไม่  

 การจัดวางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเด่นชัด เหมาะสม (เช่น เมื่อมีข้อมูลเฉพาะกิจการที่

เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้) และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมใน

รูปแบบที่จะไม่ก่อให้เกดิปัญหาที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้ในการระบุข้อมูลที่จ าเป็นหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบญัชีเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและ     

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 21 
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การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณที์่มีสาระส าคญัต่อขอ้มูลที่น าเสนอในงบการเงิน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(จ)) 

ก6. โดยทั่วไป งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจะแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกจิการ การประเมินว่างบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส

เงินสดของกจิการ รวมถึงการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น  

 ขอบเขตของข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องและเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของกจิการ และ 

 มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจ 

 ลักษณะและขอบเขตของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนของกจิการที่เกิดจากรายการ

หรือเหตุการณ์ที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการรับรู้รายการ (หรือเกณฑ์ในการตัดรายการ) ที่

ก  าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่เกดิจากรายการหรือเหตุการณ์ 

 วิธีที่ใช้และข้อสมมติและการใช้ดุลยพินิจและการเปล่ียนแปลงในสิ่งเหล่าน้ี ที่กระทบ

จ านวนเงินที่แสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินว่างบการเงินมีการน าเสนอขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามทีค่วรหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก7. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทรับรู้แนวคิดการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร
20
อย่าง 

ชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร
21
ไม่เพียงแต่ก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บท แต่ยัง

รับรู้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกินกว่าข้อก าหนด

โดยเฉพาะของแม่บท
22
  

 

                                                           
20

  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระบุว่าการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรต้องการความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของ

ผลกระทบของรายการ เงื่อนไขและเหตุการณ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามค านยิามและเกณฑก์ารรับรู้รายการส าหรับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได้และ

ค่าใช้จ่าย 

21
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 ย่อหน้าที่ 13 (ก)  

22
  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินเพ่ิมเติมเมื่อการปฏบิัตติามข้อก าหนด

โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของรายการซ่ึงเฉพาะเจาะจง  เง่ือนไข

และเหตุการณ์อื่น ๆ ของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 

17(3)  
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ก8. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินมีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ทั้งการ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การประเมินน้ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองต่างๆ เช่น ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกิจการรวมถึงการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงข้ึนอยู่กับความเข้าใจในกิจการของผู้สอบบัญชีและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

ระหว่างการตรวจสอบ การประเมินยังรวมถึงการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้มีการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรที่เกิดจากเร่ืองที่อาจมีสาระส าคัญ เป็นต้น (โดยทั่วไป การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญถ้าสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่า

การแสดงน้ันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินซ่ึงใช้งบการเงินโดยรวม

เป็นเกณฑ์) เช่น ผลกระทบของพัฒนาการข้อก าหนดการรายงานทางการเงินหรือการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 

ก9. การประเมินว่างบการเงินมีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น 

การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความเหน็ว่าท าไมจึงมีการเลือก

แสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงทางเลือกอื่นที่อาจได้รับการพิจารณา การปรึกษาหารืออาจ

รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

 ระดับของจ านวนเงินในการรวมหรือการแยกแสดงรายการในงบการเงิน และการแสดงข้อมูล

ของจ านวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นการปิดบังข้อมูลที่มีประโยชน์หรือท า

ให้เข้าใจข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ 

 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่แตกต่างมีความ

เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ของกจิการและเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

ค าอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก10. ตามที่ได้อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 การจัดท างบการเงินโดยผู้บริหารและผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ต้องมีค าอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องในงบการเงิน
23
 ค าอธบิายดังกล่าวมีความส าคัญเพราะเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ

ถึงแม่บทที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

ก11. ค าอธิบายว่างบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแม่บทใดแม่บทหน่ึง

น้ันจะเหมาะสมกต่็อเมื่องบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดทุกข้อของแม่บทน้ัน ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ในระหว่างงวดที่งบการเงินนั้นครอบคลุมอยู่ 

ก12. ค าอธบิายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภาษาที่แสดงเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ไม่ชัดเจน  

(ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นส่วนใหญ่”) เป็นค าอธิบาย

แม่บทที่ไม่เพียงพอ เพราะค าอธิบายดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดการเข้าใจผิดได้ 

                                                           
23

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก2-ก3 
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การอา้งอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินมากกวา่หนึง่แม่บท 

ก13. ในบางกรณี งบการเงินอาจระบุว่าจัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินสองแม่บท 

(ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) 

ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ผู้บริหารถูกก าหนดให้หรือเลือกที่จะจัดท างบการเงินตามแม่บททั้งสองแม่บท 

ซ่ึงเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งสองแม่บท ค าอธิบายดังกล่าวจะเหมาะสมก็

ต่อเม่ืองบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการบัญชีแต่ละแม่บท ในการที่จะถือได้ว่างบการเงินจัดท าขึ้น

ตามแม่บททั้งสองแม่บท งบการเงินน้ันต้องจัดท าขึ้นตามแม่บททั้งสองแม่บทพร้อม ๆ กันและโดย

ไม่ต้องมีการกระทบยอด ในทางปฏบัิติ การปฏบัิติตามแม่บททั้งสองแม่บทพร้อม ๆ กันเป็นไปได้

ยาก เว้นแต่ประเทศดังกล่าวได้รับเอาแม่บทอื่น (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ) มาเป็นแม่บทของประเทศหรือได้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติตามแม่บท

ดังกล่าวแล้ว 

ก14. งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินแม่บทหน่ึง และมีหมายเหตุประกอบ      

งบการเงินหรืองบเพ่ิมเติมเพ่ือกระทบยอดไปยังงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทอีกแม่บทหน่ึง ไม่ถือ

ว่าเป็นงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทอื่น ทั้งน้ีเพราะงบการเงินไม่ได้รวมข้อมูลทั้งหมดในลักษณะ

ตามที่ก  าหนดโดยแม่บทอื่นน้ัน 

ก15. อย่างไรกต็าม งบการเงินอาจจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแม่บทหน่ึง 

และมีการอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินน้ันเป็นไป

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินอกีแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทของ

ประเทศ มีการอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินน้ันเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ) ค าอธบิายดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติม และถือเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 53 และถูกครอบคลุมโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีถ้าไม่

สามารถท าให้ค าอธบิายดังกล่าวแยกต่างหากอย่างชัดเจนจากงบการเงิน 

รูปแบบของความเห็น  

ก16. อาจมีบางกรณีที่การน าเสนองบการเงินไม่ถูกต้องตามที่ควร แม้ว่างบการเงินน้ันได้จัดท าข้ึนตาม

ข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ในกรณีเช่นน้ี อาจเป็นไปได้ที่ผู้บริหาร

จะเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกินกว่าตามที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในแม่บท หรือใน

สถานการณ์ที่ยากจะเกิดข้ึน ปฏิบัติต่างไปจากข้อก าหนดของแม่บทเพ่ือให้การน าเสนองบการเงิน

น้ันถูกต้องตามที่ควร (อ้างองิย่อหน้าที่ 18) 
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ก17. เป็นเร่ืองที่ยากจะเกิดข้ึนที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่า งบการเงินที่จัดท าตามแม่บทของการปฏบัิติตาม

กฎเกณฑจ์ะท าให้เกดิการเข้าใจผิด หากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

แล้วว่าแม่บทดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้
24
 (อ้างองิย่อหน้าที่ 19)  

รายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก18. รายงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษรครอบคลุมรายงานที่ออกในรูปแบบส าเนาถาวรและรายงานที่ออกใน

รูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ก19. ภาคผนวกแสดงตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซ่ึงได้รวมองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 21-49  มาตรฐานการสอบบัญชีน้ีไม่ได้ก าหนดการเรียงล าดับองค์ประกอบของ

รายงานของผู้สอบบัญชี ยกเว้นวรรคความเห็นและเกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการสอบบัญชีน้ีก าหนดให้ใช้หัวข้อเฉพาะ ซ่ึงช่วยท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีที่อ้างถึง  

การตรวจสอบที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้รับการยอมรับมากย่ิงขึ้ น โดยเฉพาะใน

สถานการณ์ที่องค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีถูกน าเสนอในล าดับที่แตกต่างจากรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้เป็นตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ช่ือรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก20. ช่ือรายงานที่ระบุว่ารายงานน้ันเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ซ่ึงท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตน้ันแตกต่างจากรายงานที่ออก

โดยผู้อื่น 

ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก21. กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศมักก าหนดว่าใครเป็นผู้รับรายงานที่จะต้องถูกระบุใน

รายงานของผู้สอบบัญชี โดยทั่วไปแล้วรายงานของผู้สอบบัญชีจะระบุถึงผู้ที่ให้จัดท ารายงานน้ัน 

ซ่ึงมักเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของกจิการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24-26) 

อ้างถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ 

ก22. รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่า ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของกิจการ ซ่ึง

ประกอบด้วย (ระบุช่ือแต่ละงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามที่ก  าหนดโดย

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ระบุวันที่หรืองวดที่ครอบคลุมในแต่ละงบการเงิน) และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
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ก23. เม่ือผู้สอบบัญชีทราบว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจะรวมอยู่ในเอกสารที่มีข้อมูลอื่น เช่น รายงาน

ประจ าปี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่จะระบุเลขหน้าที่จะน าเสนองบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว        

หากรูปแบบของการน าเสนอสามารถท าได้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินระบุงบการเงินที่รายงาน

ของผู้สอบบัญชีกล่าวถึงได้ 

“น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ควร” 

ก24. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง เพราะรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน        

พระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ถ้อยค า “น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร” เพียงถ้อยค าเดียว) 

ก25. เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข การใช้ข้อความน้ีไม่เหมาะสม เช่น “ตามที่อธิบาย

ไว้ก่อนหน้าน้ี” หรือ “ขึ้ นอยู่กับ” โดยเช่ือมโยงกับความเห็น เพราะข้อความเหล่าน้ีจะท าให้

ความเหน็มีเง่ือนไขหรือความเหน็คลุมเครือหรือความเหน็เปล่ียนแปลงไป  

ค าอธบิายงบการเงินและเร่ืองที่น าเสนอ 

ก26. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีครอบคลุมงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามที่ก  าหนดโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปหลายแม่บท     

งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยทั ่วไปประกอบด้วย       

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ ในบางประเทศข้อมูลเพ่ิมเติมอาจถือเป็น

ส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

ก27. ในกรณีของงบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีระบุว่างบการเงินจัดท าข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ และให้ระบุเร่ืองที่       

งบการเงินถูกออกแบบมาเพ่ือน าเสนอด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่งบการเงินจัดท าข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของประเทศไทย เร่ืองเหล่าน้ีคือฐานะการเงินของกิจการ ณ ส้ินงวดและ   

ผลการด าเนินงานของกิจการ และกระแสเงินสดส าหรับงวดส้ินสุดวนัเดียวกัน  ดังน้ัน (…..) ใน   

ย่อหน้าที่ 25 และที่ใดๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ให้แทนที่ด้วยถ้อยค าที่เป็น

ตัวเอนในประโยคก่อนหน้าเม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของประเทศไทย หรือในกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะถูก

แทนที่ด้วยถ้อยค าซ่ึงอธบิายเร่ืองที่งบการเงินถูกออกแบบมาเพ่ือน าเสนอ   

ค าอธบิายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจมีต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

ก28. การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบถึงบริบทที่ใช้ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี และไม่มี

วัตถุประสงค์ที่จะจ ากดัการประเมินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 14 การระบุถึงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องอาจใช้ถ้อยค า เช่น  

“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ 

“.....ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ ก” 
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ก29. เม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินและ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย การระบุถึงแม่บทจะใช้ถ้อยค าว่า “.....ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและข้อก าหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดของประเทศ ก” มาตรฐาน     

การสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและข้อก าหนดทางกฎหมาย
25

 

ก30. ตามที่กล่าวกล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก8 งบการเงินอาจจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินสอง

แม่บท ซ่ึงทั้งสองแม่บทต่างกเ็ป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันแม่บทแต่ละแม่บท

จะถูกพิจารณาแยกต่างหากจากกันในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน และ

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 25 - 27 ต้องอ้างถึงแม่บททั้งสองแม่บท ดังน้ี 

(ก) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทแต่ละแม่บท จะมีการแสดงความเห็นสองความเห็น คือ

ความเห็นว่างบการเงินจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแม่บทหน่ึง 

(ตัวอย่างเช่น แม่บทของประเทศ) และความเหน็ว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องอกีแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ) ความเห็นเหล่าน้ีอาจแสดงโดยแยกต่างหากจากกันหรือเป็นข้อความเดียวกัน 

(ตัวอย่างเช่น งบการเงินแสดง (…….) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปของประเทศ ก และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) 

(ข) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทเพียงแม่บทเดียว แต่ไม่เป็นไปตามแม่บทอีกแม่บทหน่ึง 

สามารถแสดงความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น 

แม่บทของประเทศ) แต่แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในส่วนที่เกี่ยวกับแม่บทอีก

แม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ตามที่ก  าหนด

ในมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

ก31. ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ก10 งบการเงินอาจแสดงถึงการปฏบัิติตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินอกีแม่บทหน่ึง ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี เน่ืองจาก

ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้อย่างชัดเจน (อ่านย่อหน้าที่ 53-54 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน  

ย่อหน้า ก78-ก84) ตามล าดับ 

(ก) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏบัิติตามแม่บทการการรายงานทางการเงินอีก

แม่บทหน่ึง ท าให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

(ข) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ท าให้เกดิการเข้าใจผิด แต่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่ามี

ความส าคัญเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจงบการเงินของผู้ใช้ ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิม

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) เพ่ือให้ผู้ใช้

สงัเกตการเปิดเผยดังกล่าว 
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เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28) 

ก32. เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ให้บริบทที่ส าคัญเกี่ยวกับความเหน็ของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ีต้องการให้เกณฑ์ในการแสดงความเหน็เป็นส่วนที่ต่อจากความเหน็โดยตรงใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

ก33. การอ้างองิไปยังมาตรฐานใช้สื่อสารไปยังผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบได้ปฏบัิติตาม

มาตรฐานที่ก  าหนดไว้ 

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28(ค)) 

ก34. การระบุข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของประเทศน้ันๆ ช่วยเพ่ิมความโปร่งใสเกี่ยวกับ

ข้อก าหนดเหล่าน้ันที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบโดยเฉพาะ มาตรฐานการบัญชี รหัส 200 อธิบาย

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องซ่ึงโดยปกติประกอบด้วยส่วน ก และ ข ของข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

(บางส่วนของย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้องจึงไม่แปลเพราะใช้ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)
26

 

ก35. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้องเพราะใช้ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)  

ก36. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้องเพราะใช้ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

ก37. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้องเพราะใช้ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

ข้อพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก38. ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เม่ือมีข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องซ่ึงมาจากหลายแห่ง 

รวมถึงข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระ การอ้างอิงในรายงานของผู้สอบบัญชีของประเทศที่ มี

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณจะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กับกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

เน่ืองจากในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ
27

 

 

                                                           
26

  ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 
27  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้าที่ ก37 
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ก39. มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ระบุข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณหรือความเป็นอิสระโดยเฉพาะส าหรับ

ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และดังน้ันไม่ได้ขยายหรือก้าวล่วงข้อก าหนด

เร่ืองความเป็นอิสระของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการถือปฏบัิติ หรือมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้อง

ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกกรณีตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระโดยเฉพาะซ่ึงบังคับใช้กับกลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ดังน้ัน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนด

เร่ืองความเป็นอิสระ ในสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมีความซับซ้อน มาตรฐาน    

การสอบบัญชีรหัส 600
28

 ได้ให้แนวทางปฏบัิติกับผู้สอบบัญชีในการปฏบัิติงานตรวจสอบข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่มและของกลุ่มกจิการ รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มไม่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31) 

ก40. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้มีการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบ

กิจการนอกเหนือจากกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ตัวอย่างเช่น กิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะซ่ึงเป็นกจิการที่ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก41. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบส าหรับกิจการ รวมถึงกิจการที่มีส่วน

ได้เสียสาธารณะที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในวงกว้างเป็นจ านวนมากและ

รวมถึงการพิจารณาลักษณะและขนาดของธุรกิจ ตัวอย่างของกิจการดังกล่าวอาจรวมถึงสถาบันการเงิน 

(ตัวอย่างเช่น ธนาคาร บริษัทประกนัภัย และกองทุนบ านาญ) และกจิการอื่น เช่น องค์กรการกุศล 

ก42. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตกลงร่วมกันในเง่ือนไขของงาน

ตรวจสอบกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตามความเหมาะสม และอธิบายบทบาทของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการตกลงเง่ือนไขในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีส าหรับ

กิจการซ่ึงข้ึนอยู่กับกระบวนการก ากับดูแลของกิจการและกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
29
  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต้องรวมการอ้างถึงรูปแบบและเน้ือหาตามที่ก  าหนดของ

รายงานใดๆ ที่ออกโดยผู้สอบบัญชี
30
 เมื่ อผู้สอบบัญชีไม่ถูกก าหนดให้สื่อสารเร่ืองส าคัญใน       

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
31
 อธบิายว่าอาจมีประโยชน์หากผู้สอบบัญชีอาจจะ

ท าการอ้างอิงในเง่ือนไขของงานตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในการสื่อสารเร่ืองส าคัญใน           

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี และในบางประเทศอาจจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีที่จะรวม

การอ้างอิงความเป็นไปได้ดังกล่าวเพ่ือสงวนความสามารถในการกระท าดังกล่าว  

                                                           
28  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้าที่ 19-20 
29

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 9 และ ก21 

30
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 10 

31
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ ก23 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ก43. กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปในภาครัฐ อย่างไรกต็าม หน่วยงานภาครัฐ

อาจจะมีความส าคัญเน่ืองจากขนาด ความซับซ้อนหรือประเดน็ส่วนได้เสยีสาธารณะ ในกรณีดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานภาครัฐอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับหรืออาจจะตัดสินใจที่จะ

สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ความรับผิดชอบต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33-35) 

ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี
32
 ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) รับทราบถึงความรับผิดชอบใน 

การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนองบการเงินโดย

ถูกต้องตามที่ควร  ผู้บริหารยังต้องรับทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่

ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยการอ้างถึงความรับผิดชอบทั้งสองประการน้ัน จะช่วยอธิบายหลักการ

ที่ใช้ในการปฏบัิติงานตรวจสอบให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) 

ใช้ค าว่าผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการอธิบายถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีความรับผิดชอบใน      

การก ากับดูแลกิจการ และให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการกระจายโครงสร้างการก ากับดูแลในแต่ละ

ประเทศและแต่ละกจิการ  

ก45. ในบางสถานการณ์อาจเป็นการเหมาะสมที่ ผู้สอบบัญชีจะเ พ่ิมเติมในค าอธิบายเกี่ ยวกับ           

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในย่อหน้าที่ 34-35 เพ่ือ

แสดงถึงความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของ

ประเทศนั้นหรือตามลักษณะของกจิการ 

ก46.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารในหนังสือ

ตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
33
 มาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 210 ได้ให้ความยืดหยุ่นในการกระท าดังกล่าวโดยอธิบายว่า ถ้ากฎหมายหรือ

ข้อบังคับก าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับ       

การรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ากฎหมายหรือข้อบังคับน้ันได้รวมถึง           

ความรับผิดชอบที่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วมีผลเทยีบเท่ากับความรับผิดชอบตามที่ก  าหนด

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  ส าหรับความรับผิดชอบที่เทยีบเท่าดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจ

ใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นเพ่ืออธิบายความรับผิดชอบนั้นในหนังสือตอบรับ

                                                           
32

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13 (ญ)  

33
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6ข (1)–(2) 
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งานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว 

ข้อความน้ีอาจใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ืออธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 34 (ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้ ในสถานการณ์อื่นซ่ึงรวมถึง

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่ใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับตามที่ปรากฏในหนังสือ

ตอบรับงานสอบบัญชี ให้ใช้ข้อความตามย่อหน้าที่ 34(ก) ของมาตรฐานฉบับน้ี นอกเหนือจาก

การรวมค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ก  าหนดใน    

ย่อหน้าที่ 34 ผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมของความรับผิดชอบเหล่าน้ีโดยรวมการ

อ้างอิงไปยังที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (เช่น ในรายงานประจ าปีของกิจการหรือเวบ็ไซต์ของ

องค์กรที่เหมาะสม)  

ก47. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารอาจอ้างถึงโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอของสมุดบัญชีและเอกสารหรือระบบบัญชีโดย

เฉพาะเจาะจง เน่ืองจากสมุดบัญชี เอกสาร และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน

(ตามที่ให้ค านิยามไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
34
) ค าอธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 210 และในย่อหน้าที่ 34 จึงไม่อ้างองิถึงสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะเจาะจง 

ก48. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้ให้ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดใน      

ย่อหน้าที่ 34(ข) เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูกประยุกต์ใช้เป็นแม่บทการรายงาน     

ทางการเงิน  ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินนอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูก

น ามาใช้ ข้อความที่เป็นตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอาจจ าเป็นต้องมี

การปรับเพ่ือสะท้อนถึงการประยุกต์ใช้แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นตามสถานการณ์  

การสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35) 

ก49. เมื่อมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการสอดส่องดูแลกระบวนการใน     

การจัดท ารายงานทางการเงิน ได้เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน ค าอธ ิบายที่ก  าหนดใน         

ย่อหน้าที่ 35 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอาจจ าเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนให้สะท้อน

สถานการณ์เฉพาะของกิจการอย่างเหมาะสม  เม่ือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท า 

งบการเงินแล้วไม่จ าเป็นต้องอ้างถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37-40) 

ก50. ค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 37-40 ของมาตรฐาน        

การสอบบัญชีฉบับน้ี อาจมีการปรับให้สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของกิจการ ตัวอย่างเช่น รายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวม ตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

รวมตัวอย่างของการปรับเปล่ียนดังกล่าว 

                                                           
34  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  อนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 4(ค) 
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วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38(ก)) 

ก51. รายงานของผู้สอบบัญชีอธิบายวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีว่าเพ่ือ ให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเพ่ือเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี วัตถุประสงค์เหล่าน้ีตรงข้ามกับความรับผิดชอบของผู้บริหารใน       

การจัดท างบการเงิน   

ค าอธิบายความมีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38(ค)) 

ก52. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญช ีฉบ ับ น้ีแสดงต ัวอย ่างของการน าข้อก าหนดใน               

ย่อหน้าที่ 38(ค) เกี่ยวกับค าอธิบายความมีสาระส าคัญไปใช้เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อความที่เป็นตัวอย่างที่แสดงอยู่ในภาคผนวก

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอาจจ าเป็นต้องมีการปรับให้สะท้อนกับการน าไปใช้กับแม่บท

การรายงานทางการเงินอื่นในสถานการณ์น้ัน 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 40(ค)) 

ก53. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในค าอธิบายของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

นอกเหนือจากที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 40(ค) จะเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึง

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 เพ่ือพิจารณาเร่ืองที่ผู้สอบบัญชี

ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการปฏบัิติงานตรวจสอบ โดยต้องค านึงถึงเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงใน

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ระบุไว้ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

รายการในงบการเงินที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร รวมถึงประมาณการทางบัญชี

ที่ถูกระบุว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมากในการประมาณการ และผลกระทบต่อการตรวจสอบ

เหตุการณ์หรือรายการที่ส าคัญที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด 

ต าแหน่งของค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 41 

และ 50(ญ)) 

ก54. ให้รวมข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีในภาคผนวกของ

รายงานของผู้สอบบัญชี หรือให้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวไปยังเวบ็ไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม เม่ือ

กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ อนุญาต ซ่ึงอาจมีประโยชน์ช่วยให้

เน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีกระชับขึ้น  อย่างไรกต็าม เน่ืองจากค าอธิบายความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีได้รวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบถึงวิธีการปฏบิัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอ้างอิงไปยังต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวได้  
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ต าแหน่งในภาคผนวก (อ้างถึงย่อหน้าที่ 41(ข) และ 50(ญ)) 

ก55. ย่อหน้าที่ 41 อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อความที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 39-40 อธิบายถึง   

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในภาคผนวกของรายงานของ   

ผู้สอบบัญชี แสดงการอ้างอ ิงที่เหมาะสมภายในรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในภาคผนวก   

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการอ้างอิงไปยังภาคผนวกในรายงานของผู้สอบบัญชี 

        ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเก ิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี  

ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของข้าพเจ้าส าหรับการตรวจสอบงบการเงินถูก

รวมอยู่ในภาคผนวก ก ของรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับน้ี  ค าอธิบายน้ีอยู่ใน (ระบุเลขหนา้

หรือการอา้งอิงโดยเฉพาะอื่นๆ ไปยงัต าแหน่งของค าอธิบาย) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  

การอ้างอิงไปยังเวบ็ไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 41(ค) และ 42) 

ก56. ย่อหน้าที่ 41 อธิบายว่าผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่อยู่บน

เวบ็ไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม กต็่อเม่ือกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของ

ประเทศ อนุญาตให้ท าได้ ข้อมูลบนเวบ็ไซต์ที่ถูกรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบที่เป็น

การอ้างอิงโดยเฉพาะไปยังต าแหน่งของเว็บไซต์ที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถค้นพบ อาจอธิบายงาน

ของผู้สอบบัญชีหรือการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้อย่างกว้างขวาง แต่อาจจะไม่

สอดคล้องกับค าอธิบายที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ซ่ึง

หมายความว่าถ้อยค าในค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีบนเวบ็ไซต์อาจต้องให้

รายละเอียดมากข้ึนหรืออาจรวมถึงเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่ตรวจสอบ น าเสนอถ้อยค าที่

สะท้อนและไม่ขัดแย้งกับเร่ืองที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 39-40  
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ก57. องค์กรที่เหมาะสมอาจเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ หน่วยงานที่มีอ านาจใน

การก ากับดูแล หรือหน่วยงานก ากับดูแลด้านการสอบบัญชี  องค์กรดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานที่

เหมาะสมที่ให้ความม่ันใจเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วนและการมีอยู่อย่างต่อเน่ืองของข้อมูลที่

เป็นมาตรฐาน อาจเป็นการไม่เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว ตัวอย่าง

ต่อไปน้ีแสดงการอ้างอิงไปยังเวบ็ไซต์ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า      

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเก ิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี  

ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของข้าพเจ้าส าหรับการตรวจสอบงบการเงินได้

แสดงไว้ที่เวบ็ไซต์ของ (หน่วยงาน) ที่ (เวบ็ไซต์ลิงค์)  ค าอธิบายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 43-45) 

ก58. ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่จะรายงานเร่ืองอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายในมาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ ถูก

ขอให้รายงานเร่ืองเฉพาะถ้าเร่ืองน้ันเป็นที่สนใจของผู้สอบบัญชีในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน 

ในทางตรงกันข้าม ผู้สอบบัญชีอาจถูกร้องขอให้ปฏบัิติงานและรายงานกระบวนการเฉพาะเพ่ิมเติม

หรือแสดงความเห็นต่อเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเจาะจง เช่น ความเพียงพอของสมุดและบันทึก

ทางการบัญชี การควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงินหรือข้อมูลอื่น มาตรฐานการสอบบัญชีใน

บางประเทศมักให้แนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยว ข้องกับ           

ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการรายงานข้อมูลในประเทศนั้น 

ก59. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงาน   

ความรับผิดชอบอื่นเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ในบางกรณี กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงานความรับผิดชอบอื่นเหล่าน้ีใน

รายงานที่แยกต่างหาก 
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ก60. ย่อหน้าที่ 43-45 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้น าเสนอความรับผิดชอบของ   

ผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานไว้รวมกันภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีเมื่อ

เป็นเร่ืองเดียวกันและถ้อยค าของรายงานของผู้สอบบัญชีมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก        

ความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานจากมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น ความแตกต่างอย่างชัดเจน

ดังกล่าวอาจท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องอ้างถึงแหล่งที่มาของความรับผิดชอบอื่นๆ    

ในการรายงานและระบุว่าความรับผิดชอบดังกล่าวอยู่นอกเหนือข้อก าหนดภายใต้มาตรฐาน       

การสอบบัญชี  มิฉะน้ัน ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานเหล่าน้ี อธิบายไว้ในส่วนที่แยกต่างหาก

ในรายงานของผู้สอบบัญชีภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” หรือ

อยู่ในส่วนที่เหมาะสม  ในกรณีดังกล่าว ย่อหน้าที่ 45 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรวมความรับผิดชอบใน

การรายงานภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีภายใต้หัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน”  

ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46)  

ก61. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
35
 ก าหนดให้ส านักงานจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติใน      

การให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1     

การระบุช่ือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ันต้ังใจที่จะเพ่ิมความโปร่งใสให้

มากขึ้นกบัผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ก62. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ อาจก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีรวม

ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ซ่ึงรับผิดชอบงานตรวจสอบนอกเหนือจากงบการเงินของกิจการ  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐาน    

การสอบบัญชีของประเทศ หรืออาจตัดสินใจที่จะใส่ข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากช่ือของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งาน ตัวอย่างเช่น เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของประเทศที่ผู้สอบบัญชีปฏบัิติงานอยู่ 

ก63. ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจระบุข้อมูลหรือมีประสบการณ์ที่ระบุความเป็นไปได้

ที่จะเกิดอุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ถ้ามีการระบุผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานไปยัง

สาธารณะ อาจมีผลร้ายทางกายภาพต่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  อย่างไรกต็าม อุปสรรคดังกล่าวไม่รวมถึง 

ตัวอย่างเช่น อุปสรรคของหน้ีสินทางกฎหมาย ข้อบังคับหรือการลงโทษทางวิชาชีพ  การ

ปรึกษาหารือกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลกจิการเกี่ยวกบัสถานการณ์ที่อาจเป็นผลร้ายทางกายภาพ 

อาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือความรุนแรงของอุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วน

บุคคลที่ส าคัญ กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศอาจก าหนดข้อบังคับ

เพ่ิมเติมที่เกี่ยวกบัการพิจารณาว่าควรละเว้นการเปิดเผยช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือไม่  
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  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 “การควบคมุคณุภาพของส านกังานทีป่ฏิบติังานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและการให้

ความเชือ่มัน่อืน่ และงานการใหบ้ริการทีเ่กีย่วขอ้ง” ย่อหน้า 32  
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ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 47) 

ก64. ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีอาจเป็นในนามของส านักงานสอบบัญชี หรือในนามของผู้สอบบัญชี  หรือ

ทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นอกเหนือจากลายมือช่ือของ

ผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้แจ้งในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับต าแหน่งทาง

วิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี หรือข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้สอบบัญชีหรือส านักงาน แล้วแต่กรณี ได้รับ 

การยอมรับจากหน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพที่เหมาะสมในประเทศน้ันแล้ว 

ก65. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจยอมให้ใช้ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกในรายงานของผู้สอบบัญชี  

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 49) 

ก66. วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รับทราบและที่เกิดข้ึน 

จนถึงวันที่น้ันแล้ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
36

 

ก67. เน่ืองจากความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินเป็น     

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปว่าผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จนกว่าจะได้หลักฐานว่า ได้มีการจัดท า        

งบการเงินทุกงบและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน และผู้บริหารได้

ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

ก68. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น กรรมการ) ที่

รับผิดชอบในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่

ประกอบกนัเป็นงบการเงิน และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติที่จ าเป็น ในกรณีดังกล่าว หลักฐาน

ของการอนุมัติดังกล่าวต้องได้มาก่อนการลงวันที่ในรายงานต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม ในบาง

ประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้ก าหนดกระบวนการในการอนุมัติ ในกรณีดังกล่าว          

ควรพิจารณาวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดท าและสรุปงบการเงินของกิจการในขั้นสุดท้าย รวมถึง

พิจารณาโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการ เพ่ือระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในการ

สรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบ      

งบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงวันที่ในกระบวนการใน     

การจัดท างบการเงินที่คาดว่าการตรวจสอบจะเสรจ็สมบูรณ์ 
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ก69. ในบางประเทศมีการก าหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นก่อนการน า  

งบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่าน้ี การอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้น

ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็นต่อการสรุปของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอแล้ว วันที่อนุมัติงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีคือวันที่ก่อนหน้าน้ันที่ผู้มีอ านาจ

สรุปว่าได้มีการจัดท างบการเงินทุกงบและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ที่ประกอบกันเป็น       

งบการเงิน และผู้มีอ านาจน้ันได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 

รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 50) 

ก70. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายว่า ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายหรือข้อบังคับนอกเหนือจากมาตรฐานการสอบบัญชี
37

 เมื่อข้อแตกต่างระหว่างข้อก าหนด

ทางกฎหมายหรือข้อบังคับและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นเร่ืองของรูปแบบและถ้อยค าในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเท่าน้ัน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบตามที่ก  าหนดไว้ใน    

ย่อหน้าที่ 50(ก)-(ฒ) เป็นอย่างน้อย รายงานของผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี     

ได้ ดังน้ันในสถานการณ์ดังกล่าว หากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21-49 ที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน               

ย่อหน้าที่  50 (ก)–(ฒ) ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเหล่าน้ัน รวมถึง 

ตัวอย่างเช่น การเรียงล าดับความเหน็ และเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ก71. เม่ือข้อก าหนดโดยเฉพาะของบางประเทศไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานการสอบบัญชี รูปแบบและถ้อยค าที่

ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 21-49 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบ

บัญชีตระหนักมากย่ิงขึ้นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเป็นรายงานการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี  

ข้อมูลที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 50(ซ)) 

ก72. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

ซ่ึงอาจรวมข้อมูลที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 หรืออาจก าหนด

ลักษณะและขอบเขตของการสื่อสารเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว  

ก73. มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ก ากับการตรวจสอบงบการเงิน เม่ือมี

การใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การอ้างอิงไปยังมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีจะกระท าเม่ือเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ส่วนที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 50(ซ) ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ขัดแย้งกับข้อก าหนดการรายงานในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

701  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการสื่อสารเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

ตัวอย่างเช่น 
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 การปรับเปล่ียนหัวข้อ “เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ” ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดหัวข้อ

เฉพาะ 

 อธิบายว่าเหตุใดข้อมูลที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ให้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงไปยังกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและการอธิบายว่าข้อมูลน้ัน

เกี่ยวข้องกบัเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอย่างไร  

 เม่ือกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดลักษณะและขอบเขตของค าอธิบาย สนับสนุนข้อมูลที่

ก  าหนดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

ก74. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงสถานการณ์ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศที่

เกี่ยวข้องก าหนดรูปแบบหรือถ้อยค าของรายงานของผู้สอบบัญชีที่แตกต่างอย่างมากจากข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงรวมอยู่ในความเหน็ของผู้สอบบัญชี ในสถานการณ์เหล่าน้ี มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดเกี่ยวกบัความเช่ือม่ันที่ได้รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ และ 

(ข) การอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้าใจผิดที่เป็นไปได้ หรือไม่  

ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าการอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้าใจผิดที่

เป็นไปได้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีไม่รับงานตรวจสอบ เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าได้  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบ

บัญชีไม่ต้องรวมการอ้างอิงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
38
ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก75. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจมีความสามารถตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะรายงานเร่ือง

เฉพาะกับสาธารณะ ไม่ว่าไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือในรายงานประกอบ ซ่ึงต้องรวมข้อมูลที่

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

อาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 หรือรวมการอ้างอิงในรายงานของผู้สอบบัญชีไปยัง

ค าอธบิายของเร่ืองดังกล่าวในรายงานประกอบ 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรับการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศและ

มาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 51)  
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ก76. ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง
39

 

ก77. ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง  

ขอ้มูลเพิม่เติมที่น าเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 53-54) 

ก78. ในบางสถานการณ์ กิจการอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน หรืออาจเลือกโดย

สมัครใจ ในการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น อาจน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของผู้ใช้เกี่ยวกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน

โดยเฉพาะเจาะจง ข้อมูลดังกล่าวโดยปกติแล้วจะน าเสนอในตารางเพ่ิมเติมหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพ่ิมเติม 

ก79. ย่อหน้าที่ 53 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีที่ครอบคลุม

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้อย่างชัดเจนเน่ืองจากลักษณะของข้อมูลและ

วิธกีารน าเสนอข้อมูลดังกล่าว การประเมินน้ีเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น  

 ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินได้รวมถึงค าอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงิน

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินอีกแม่บทหน่ึง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็น

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่สามารถแยกต่างหากจากงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะ

ครอบคลุมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือตารางเพ่ิมเติมที่อ้างองิจากงบการเงิน 

 ในกรณีที่บัญชีก าไรและขาดทุนเพ่ิมเติมที่เปิดเผยรายการเฉพาะของรายจ่าย ได้ถูกเปิดเผย

เป็นตารางแยกต่างหากรวมอยู่ในภาคผนวกของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็น

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถแยกต่างหากจากงบการเงิน  

ก80. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ ถูกครอบคลุมโดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่จ าเป็นต้องถูกอ้างอิงถึงโดย

เฉพาะเจาะจงในรายงานของผู้สอบบัญชี หากมีการอ้างอิงถึงหมายเหตุในค าอธิบายของงบการเงิน   

ต่าง ๆ ที่ประกอบกนัเป็นงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี มีความเพียงพอแล้ว 

ก81. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจไม่ได้ก าหนดว่าข้อมูลเพ่ิมเติมต้องถูกตรวจสอบ และผู้บริหารอาจ

ตัดสินใจที่จะไม่ขอให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวไว้ในขอบเขตของการตรวจสอบ       

งบการเงิน 

ก82. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบถูกน าเสนอในลักษณะที่อาจท าให้

เข้าใจว่าถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และมีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 

“ไม่ได้ตรวจสอบ” หรือไม่ เช่นในกรณีที่ ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบถูกน าเสนอโดย

เกี่ยวเน่ืองกับงบการเงินและข้อมูลเพ่ิมเติมที่ถูกตรวจสอบแล้ว 
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ก83. ผู้บริหารอาจเปล่ียนการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบที่อาจท าให้เข้าใจว่า ถูกครอบคลุม

โดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีโดย ตัวอย่างเช่น 

 ไม่อ้างอิงจากงบการเงินไปยังตารางเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือหมายเหตุประกอบ          

งบการเงินที่ไม่ได้ตรวจสอบ เพ่ือที่ว่าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วและข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบมี  

การแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพียงพอ 

 จัดวางข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบไว้นอกงบการเงิน หรือหากการกระท าเช่นน้ันเป็นไป

ไม่ได้ในสถานการณ์น้ัน อย่างน้อยที่สุดให้จัดวางหมายเหตุต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบไว้

ด้วยกนัในตอนท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ก  าหนด และระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

หมายเหตุเหล่าน้ันไม่ได้ตรวจสอบ หมายเหตุที่ไม่ได้ตรวจสอบที่ปะปนกับหมายเหตุที่

ตรวจสอบแล้วอาจถูกเข้าใจผิดว่าได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ก84. ข้อ เท จ็จร ิงที ่ว ่า ข้อม ูล เ พิ ่ม เต ิมไม ่ได้ตรวจสอบนั้น  ไม ่ได้ปลดเป ล้ืองผู้สอบบ ัญช ีจ าก            

ความรับผิดชอบตามที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
40
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงิน 
 

ตัวอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าข้ึน

ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  

ตัวอย่างที่ 2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

จัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  

ตัวอย่างที่ 3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร (โดยการอ้างอิง

บนเวบ็ไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม)  

ตัวอย่างที่ 4  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยท์ี่จัดท าข้ึนตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑเ์พ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป  
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ตัวอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าข้ึน

ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
1
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้

แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

(ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701)  

  

                                                           
1
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)
 
 – ดตูวัอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
2
  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้

สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้   

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายข้อความแรเงาข้างล่างซ่ึงสามารถน าไปไว้ใน

ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี  ย่อหน้าที่ 41(ค) อธิบายว่าในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต 

การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม

                                                           
2
  ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มี

ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
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ค าอธิบายเร่ืองน้ีไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบายความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
3
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

                                                           
3
  ประโยคน้ีอาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ

ควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวใน

รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทาง

ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[ รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู ้สอบบัญชี ส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ           

ความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ]  

 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ตัวอย่างที่ 2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท า

ขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มีบริษัท

ย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

•      ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

•      ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ 

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
4
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัดและบริษัทย่อย        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้ นสุด        

วันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามี 

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้

ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐาน      

การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเ ร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

(ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701)  

 

                                                           
4
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)
 
 – ดตูวัอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวม
5
  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น

เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวม  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทใน          

การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้   

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายข้อความแรเงาข้างล่างซ่ึงสามารถน าไปไว้ใน

ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี  ย่อหน้าที่ 41(ค) อธิบายว่าในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต 

การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม
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  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
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ค าอธบิายเร่ืองน้ีไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบายความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

รวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
6
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม หรือถ้า     

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ

การเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า 

                                                           
6
  อาจดัดแปลงประโยคน้ีตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงินรวม  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบ        

การควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้

อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าว

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ           

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกจิการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้

ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ      

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองดังกล่าว   

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

•  ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

•  ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

• ผู้สอบบัญชีเลือกที่จะอ้างอิงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีไปยังเวบ็ไซต์ขององค์กรที่

เหมาะสม 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)
 
 – ดตูวัอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
7
  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้

สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

                                                           
7
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
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ในการจัดท างบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้   

ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินได้แสดงไว้ที่

เว็บไซต์ของ (หน่วยงาน) ที่ (เว็บไซต์ลิงค์)  ค าอธิบายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกจิการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑเ์พ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (กฎหมาย งจฉ)  

ของประเทศ ก (ซ่ึงคือแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่ก  าหนดทิศทางกฎหมายหรือข้อบังคับ       

ที่ออกแบบเพ่ือบรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง แต่ไม่ใช่แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร)  

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

•      ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

•      จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

•      ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองดังกล่าว   

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

•      ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

•      ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

•     ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ

กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีของบริษัท กขค จ ากัด จัดท าขึ้นตามกฎหมาย งจฉ ของประเทศ ก ใน

สาระส าคัญ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)
 
 – ดตูวัอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
8
  

ผู้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ีตามกฎหมาย งจฉ ของประเทศ ก
9
 และ

รับผิดชอบเกี่ยวการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

                                                           
8
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  

9
     เมื่อความรับผดิชอบของผู้บริหารคือการจัดท างบการเงินที่ให้ความถูกต้องและเป็นจริง อาจใช้ค าน้ี “ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบต่อการ

จัดท างบการเงินที่ให้ความถูกต้องและเป็นจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพ่ือ” 
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ในการจัดท างบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้   

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายข้อความแรเงาข้างล่างซ่ึงสามารถน าไปไว้ใน

ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี  ย่อหน้าที่ 41(ค) อธิบายว่าในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต 

การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม

ค าอธิบายเร่ืองน้ีไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบายความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน   

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซ่ึงมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีเพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
10

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทใน     

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า         

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบ        

การควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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  อาจดัดแปลงประโยคน้ีตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน  


