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ภาคผนวก ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800  (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่

จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” ควรอ่านร่วมกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 

“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” 

 



 

 1 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100 – 700 ใช้กบัการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกับการ

ตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จัดท าข้ึนภายใต้บริบทของงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง)
1
 จะ

เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือรายการบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่ได้ใช้แทนข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น 

และไม่ได้รวบรวมข้อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ของการ

ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

วนัถอืปฏิบติั 

4.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่

สิ้นสดุในหรือหลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

5.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเม่ือน ามาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินที่

จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะคือ ระบุข้อพิจารณาพิเศษอย่างเหมาะสม ที่เกี่ยวข้อง

กบัเร่ืองต่อไปนี้  

(ก)  การตกลงรับงาน 

(ข) การวางแผนและการปฏบัิติงาน และ 

(ค)  การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

  

                                                 
1

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรงุ) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง และการตรวจสอบเฉพาะ

ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” 



 

 2 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ค าจ ากดัความ 

6.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก)  งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง งบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4) 

(ข)  แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบ

เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะราย แม่บทการบัญชี

ในรายงานทางการเงินอาจเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือแม่บท

การปฏบัิติตามกฎเกณฑ์
2 
(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก4) 

7.  ค าว่า “งบการเงิน” ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง “งบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่

จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต้อง

ก าหนดการแสดงรายการ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่

ประกอบเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ อ้างอิงถึง “งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้

8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่
3

 ในการตรวจสอบงบ

การเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีจะต้องท าความเข้าใจในประเดน็ดังต่อไปนี้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก8) 

(ก) วัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน 

(ข) ผู้ใช้งบการเงิน และ 

(ค) ข้ันตอนที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสนิใจว่า แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นที่

ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน 

 

  

                                                 
2

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ก) 
3
 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 



 

 3 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ขอ้พจิารณาเมือ่ท าการวางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชี 

9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ
4

 ในการวางแผนและการปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงิน

ที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การน ามาตรฐานการสอบบัญชีมา

ใช้น้ันต้องค านึงถึงข้อพิจารณาพิเศษในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก9-ก12) 

10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจถึงการ

เลือกและการน านโยบายบัญชีมาใช้ของกิจการ
5

 ในกรณีที่งบการเงินน้ันจัดท าตามข้อก าหนด

ของสัญญา ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจในการตีความในส่วนที่มีนัยส าคัญของสัญญาที่

ผู้บริหารใช้ในการจัดท างบการเงินดังกล่าว การตีความน้ันจะถือว่ามีนัยส าคัญกต่็อเมื่อน าการ

ตีความอย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์หน่ึงมาใช้จะก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมี

สาระส าคัญต่อข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินน้ัน  

การแสดงความเห็นและขอ้พจิารณาในการรายงาน 

11. เมื่อมีการแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบ

บัญชีต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
6 
มาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก13- ก19)  

ค าอธิบายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่างบการเงินได้

มีการอ้างถึงหรือได้มีการอธบิายถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
7

ไว้อย่างเพียงพอ

หรือไม่ ในกรณีของงบการเงินที่จัดท าตามข้อก าหนดของสัญญา ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า

งบการเงินดังกล่าวได้อธบิายถึงการตีความที่มีนัยส าคัญตามสญัญาซ่ึงใช้อ้างอิงในการจัดท างบ

การเงินอย่างเพียงพอหรือไม่  

  

                                                 
4
 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 18 

5
 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 11(ค) 

6
 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 15 



 

 4 TSA 800 (ปรับปรุง) 

13.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กล่าวถึงรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการเรียงล าดับบางองค์ประกอบของรายงานเป็นการเฉพาะ ในกรณีของ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะน้ัน  

(ก)  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธบิายถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดท าและถ้าจ าเป็น

ควรระบุผู้ใช้งบการเงินน้ัน หรืออ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินที่

จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงได้รวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว และ 

(ข)  ในกรณีที่ ผู้บริหารมีการเลือกใช้แม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับการจัดท างบ

การเงินดังกล่าว การอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร8ส าหรับงบการเงิน

ดังกล่าวน้ัน ควรอ้างองิถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องน้ันให้เป็นที่ยอมรับภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 

การใหข้อ้มลูผูอ่้านงบการเงินวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

14.  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะต้องมีวรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์เพ่ือให้ข้อมูลกบัผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้ถูกจัดท าตามแม่บท

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงส่งผลให้งบการเงินดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก21) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ค าจ ากดัความของแม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

ก1. ตัวอย่างของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังน้ี 

 หลักการบัญชีภาษีอากรที่ใช้จัดท างบการเงินที่ย่ืนรวมกับแบบแสดงรายการภาษีของ

กจิการ 

 หลักการบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย ส าหรับข้อมูลกระแสเงินสดที่กิจการอาจจะได้รับ

การร้องขอให้จัดท าเพ่ือยื่นให้แก่เจ้าหน้ี 

 ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลน้ัน หรือ 

 ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามข้อก าหนดของสัญญา เช่น สัญญาออก

หุ้นกู้ สญัญากู้ยืมเงิน หรือสญัญาการให้เงินสนับสนุนโครงการ 

 

  

                                                 
8
 
 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 



 

 5 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ก2. ในบางกรณีที่แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอ้างอิงตามแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึง

ก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ แต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดของแม่บทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สัญญาที่

ก าหนดให้จัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแห่งเขตอ านาจ

กฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นส่วนใหญ่แต่มิใช่ทั้งหมด กรณีเช่นน้ีไม่เหมาะสมที่

จะอธิบายว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

อ้างอิงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับใน

การออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอย่างครบถ้วน หากเป็นที่ยอมรับได้ใน

สถานการณ์ของงานน้ัน จากตัวอย่างของสัญญาข้างต้น ค าอธิบายถึงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องควรอ้างถึงข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามสัญญา จะ

เหมาะสมกว่าอ้างองิถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศน้ัน  

ก3. ในกรณีที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก2 น้ัน แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เป็นแม่บทของ

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้อ้างอิงน้ันจะ

เป็นไปตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ควรก็ตาม เน่ืองจากแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะอาจจะไม่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับซ่ึงจ าเป็นต่อการ

น าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 

ก4.  กจิการอาจจัดท าเพียงงบการเงินที่เป็นไปตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีดังกล่าว 

งบการเงินน้ีอาจถูกใช้โดยผู้ใช้งบการเงินนอกเหนือไปจากที่แม่บทการรายงานทางการเงิน

ก าหนด อย่างไรกต็ามงบการเงินน้ียังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นงบการเงินที่จัดท าโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี แม้ว่างบการเงินน้ีมีการ

เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง โดยข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 13-14 ได้ก าหนดไว้เพ่ือหลีกเล่ียงการ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ประกอบด้วยข้อมูลเชิงบรรยายหรือพรรณนา ตามที่แม่บทการรายงานทางการเงินก าหนดไว้

หรืออนุญาตหรือเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงสามารถเปิดเผยในหน้างบการเงิน หรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หรือเปิดเผยในงบการเงินโดยใช้การอ้างองิ
9
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ฉ) 



 

 6 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้(อา้งถึงย่อหนา้ที ่8) 

ก5.  ในกรณีของงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงินเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ยอมรับได้ที่

น ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน 

ก6. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจจะรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับในการเผยแพร่มาตรฐานส าหรับงบการเงินที่

จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีน้ี มาตรฐานส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวจะได้รับ

การยอมรับ  หากหน่วยงานดังกล่าวได้ด าเนินตามกระบวนการที่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการ

ปรึกษาและผ่านการพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ในบางประเทศอาจก าหนดกฎหมาย

หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ผู้บริหารกิจการน ามาใช้ในการจัดท างบ

การเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับบางประเภทกิจการ ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน

ก ากบัดูแลอาจจะมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ

ของหน่วยงานก ากับดูแลน้ัน ในกรณีที่ไม่มีข้อก าหนดอื่นที่ขัดแย้ง แม่บทการรายงานทาง

การเงินที่น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงจัดท าโดยกิจการดังกล่าว

ถือเป็นที่ยอมรับ  

ก7. เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6 ซ่ึงเป็นส่วนที่ก  าหนดเพ่ิมเติมโดย

ข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า มีความขัดแย้งกันระหว่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกับข้อก าหนดเพ่ิมเติมน้ันหรือไม่ และอธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง

ดังกล่าว
10

 

ก8. แม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ อาจเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการ

เงินของสญัญา หรือตามข้อก าหนดอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ก6 และ ก7 ใน

กรณีดังกล่าว การพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็น

ที่ยอมรับได้หรือไม่ จะพิจารณาว่าแม่บทน้ันเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินตามที่

กล่าวไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 หรือไม่ ในกรณีของแม่บท

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าแม่บทน้ันสามารถ

ยอมรับได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ส าหรับวัตถุประสงค์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของ

กิจการ ณ วันที่ขายสินทรัพย์น้ัน  ผู้ขายและผู้ซ้ืออาจจะตกลงกันอย่างรอบคอบในการ

ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ซ่ึงเหมาะสมและ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 18 



 

 7 TSA 800 (ปรับปรุง) 

เป็นไปตามความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขาย แม้ว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวปราศจากความ

เป็นกลางเม่ือเปรียบเทยีบกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยเป็นไปตามแม่บทที่มีวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

ขอ้พจิารณาเมือ่ท าการวางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่9) 

 

ก9.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติตาม (ก) ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ 

(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละเร่ือง เว้นแต่ในกรณีมาตรฐานการ

สอบบัญชีทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องหรือข้อก าหนดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 

เพราะว่าไม่มีเง่ือนไขตามข้อก าหนด ในกรณีที่มีข้อยกเว้นน้ีผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความ

จ าเป็นที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้อง

ท าวิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดนั้น
11

 

ก10. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการน าข้อก าหนดบางข้อของมาตรฐานการสอบ

บัญชีมาใช้ปฏิบัติในการตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดที่มีสาระส าคัญต่อผู้ใช้งบ

การเงินจะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาความต้องการข้อมูลพ้ืนฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน

โดยรวม
12

 ส่วนในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้ดุลยพินิจ

ดังกล่าวน้ันจะอ้างอิงตามการพิจารณาความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน

เฉพาะราย 

ก11.  ในกรณีของงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่จัดท าตาม

ข้อก าหนดของสัญญา ผู้บริหารของกิจการอาจตกลงกับผู้ใช้งบการเงินเฉพาะรายเกี่ยวกับ

ระดับการยอมรับได้ของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบในระหว่างตรวจสอบซ่ึงไม่ได้รับ

การแก้ไขหรือแก้ไขแล้ว อย่างไรกต็าม การมีอยู่ของระดับการยอมรับได้น้ัน ไม่ได้ปลดเปล้ือง

ภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชียังคงต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามการก าหนดระดับ

ความมีสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

การวางแผนและการปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ 

  

                                                 
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 14 18 และ 22-23 

12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 



 

 8 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ก12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาบุคคลที่

เหมาะสมซ่ึงอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการที่จะต้องสื่อสาร
13

 มาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ระบุว่าในบางกรณีผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านมีส่วน

เกี่ยวข้องกบัการบริหารกจิการ และการน าข้อก าหนดของการสื่อสารไปใช้ได้มีการปรับเปล่ียน

โดยตระหนักถึงสถานะน้ัน
14

 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจัดท างบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจะ

ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจัดท างบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

การแสดงความเห็นและขอ้พจิารณาในการรายงาน (อา้งถงึย่อหนา้ที ่11) 

ก13. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ได้ยกตัวอย่างให้เหน็ถึงรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตที่มีต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างอื่นๆ ของรายงานของ

ผู้สอบบัญชีอาจจะเกี่ยวข้องกบัการรายงานที่มีต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ(ดู

ตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี 570 (ปรับปรุง)
16

 มาตรฐานการสอบ

บัญชี 720 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี 706 (ปรับปรุง))
17

 

การน ามาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง) ไปปฏิบติักบัการรายงานต่องบการเงินทีจ่ดัท า

เพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ก14.  ย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี อธิบายว่าผู้สอบบัญชีต้องน ามาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติใช้ในการแสดงความเหน็และการรายงานต่องบ

การเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในการถือปฏบัิติดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่นๆ และอาจเหน็ว่าข้อพิจารณา

พิเศษในย่อหน้าที่ ก15 – ก19 น้ันมีประโยชน์ 

 

  

                                                 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” 

14

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ ก8 

15

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” 
16

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
17

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 



 

 9 TSA 800 (ปรับปรุง) 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

ก15.  งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดท าขึ้ นหรือไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่ใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง (เช่น เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองไม่

เกี่ยวข้องส าหรับบางงบการเงินที่จัดท าตามหลักการภาษีอากรในบางประเทศ)
18

 การอธิบาย

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชี
19

ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง

อาจต้องปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการน าแม่บทการรายงานทางการเงินไป

ปฏบัิติในการจัดท างบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ การอธบิายความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชี
20

ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองอาจต้อง

ปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 
(ปรับปรุง) มาปรับใช้ในสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ก16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 
21

 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 จะ

น ามาใช้เมื่อการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือผู้สอบบัญชีตัดสินใจ

ที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เมื่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้ถูกสื่อสารใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะให้น ามาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 701 ไปใช้ทั้งฉบับ
22

 

ข้อมูลอื่น   

ก17. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
23

 ระบุเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ในเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี รายงานที่มีงบการเงินที่

จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับให้ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะแก่เจ้าของ (หรือผู้มีส่วนได้เสียที่คล้ายกัน) จะถือว่าเป็นรายงานประจ าปีตาม

                                                 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 2 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 34(ข) และ ก48 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 39 (ข)(4) 
21

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 31 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรงุ) “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น” 



 

 10 TSA 800 (ปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ในกรณีที่งบการเงินจัดท าขึ้น

ตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสียที่คล้ายกัน” รวมถึงผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
ซ่ึงมีความต้องการข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้

แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อผู้สอบบัญชีทราบว่ากิจการมีแผนที่จะออกรายงานดังกล่าว 

ให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 720 (ปรับปรุง) ในการตรวจสอบ

งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

ก18. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 700 (ปรับปรุง) ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดให้

แสดงช่ือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้น าไปปฏบัิติใช้ส าหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ด้วย
24

 ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้แสดงช่ือของผู้สอบ

บัญชีที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชีหรืออาจตัดสินใจแสดงช่ือเมื่อมีการรายงาน

ต่องบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับกิจการอื่นที่นอกเหนือไปจากกิจการจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

การอ้างองิรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ 

ก19. ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่าเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์หรือเร่ืองอื่น ๆ (ดูในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 

(ปรับปรุง))
25

ไว้ในวรรคเร่ืองอื่น ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท าเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองซ่ึงได้กล่าวไว้ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินว่างบการเงินไดจ้ดัท าตามแม่บทเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ  (อ้างถึง 

 ย่อหนา้ที ่14) 

ก20. งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่

ผู้จัดท าต้ังใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากบัดูแลอาจก าหนดให้กจิการต้องน างบการเงินที่จัดท า

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวไปแสดงในฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ดังน้ัน

เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีควรต้องให้ข้อมูลผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีโดย

อธบิายไว้ในวรรค “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าตามแม่บทเพ่ือ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 45 และ ก56 – ก58 
25

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 10-11 



 

 11 TSA 800 (ปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังน้ันอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ก าหนดให้เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

แยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใช้ หัวข้อที่ เหมาะสมที่ มีค าว่า “ข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่เน้น”
26

  

ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือน าไปใช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก21.  นอกจากการให้ข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 14 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการระบุว่า รายงานของผู้สอบบัญชีมีความประสงค์ที่จะรายงานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะ

กลุ่มเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะสามารถกระท าได้โดยการจ ากัดการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของ

ผู้สอบบัญชีทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับ ในสถานการณ์ดังกล่าวน้ี ตามอ้างถึงใน 

ย่อหน้าที่ 14 อาจจะขยายความถึงเร่ืองอื่น และการปรับเปล่ียนหัวข้อให้สอดคล้องกันด้วย (ดู

ตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานฉบับน้ี) 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 9(ก) 



 

 12 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ภาคผนวก 

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่ก14) 

ตวัอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินทีจ่ัดท าเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 

ตวัอย่างที ่1   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการ

เงินของสัญญา (ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในการ

จัดท ารายงานทางการเงิน) 

 

ตวัอย่างที ่2   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชีภาษีอากรภายใต้ขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมาย (ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ใน

การจัดท ารายงานทางการเงิน) 

 

ตวัอย่างที ่3   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดย

หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากบัดูแล (ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในการจัดท างบการเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์ที่จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินของสัญญา(ตัวอย่างน้ี

ถือว่ากจิการใช้แม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑใ์นการจัดท ารายงานทางการเงิน)  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารของกิจการซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินของสัญญา (เป็นตัวอย่างของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) ผู้บริหารไม่มี

ทางเลือกอื่นส าหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 แม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ คือแม่บทของการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

 ไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ 

 ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบ

การเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ  

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

 มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่และการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่อสารและตัดสนิใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 

 ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  

720 (ปรับปรุง) มาใช้) 

 ผู้ รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน ไม่ใช่

ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน  

 ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับในประเทศ  

 

  



 

 14 TSA 800 (ปรับปรุง) 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้จัดท าตาม

ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัท 

งจฉ จ ากัด ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สัญญา”) ในสาระส าคัญ [วรรค

ความเหน็จะอยู่อนัดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจากวรรค

ความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์เ่นน้ - หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าไปใช ้

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงิน

น้ีจัดท าขึ้นเพ่ือช่วยบริษัทในการปฏบัิติตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ก  าหนด

ในสญัญาที่กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

รายงานของข้าพเจ้าจัดท าเพ่ือบริษัท และ บริษัท งจฉ จ ากัด เท่าน้ัน และไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือ

ใช้งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท และ บริษัท งจฉ จ ากัด ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี  
 



 

 15 TSA 800 (ปรับปรุง) 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
1

 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ีตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการ

เงินที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ

บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงาน

หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี้  

ย่อหน้าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถ

น าไปไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรงุ) อธบิายว่าในกรณทีี่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างองิความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่าน

เวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมค าอธบิายเร่ืองนี้ ไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่

ขดัแย้งกบัค าอธบิายความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
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 ตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบญัชีเหล่านี้  ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มี

ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
2

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน

ระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 
 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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 อาจดัดแปลงประโยคนี้ ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 2 รายงานผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าตามหลักการบัญชีภาษีอากรภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของ

ประเทศ ก (ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดท ารายงานทางการ

เงิน) 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่ จัดท าโดยผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนซ่ึงเป็นไปตาม

หลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ ก (เป็นตัวอย่างของ

แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) เพ่ือช่วยผู้เป็นหุ้นส่วนในการจัดท าแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา  ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่นส าหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 แม่บทในการจัดท ารายงานทางการเงินที่น ามาใช้ คือแม่บทของการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

 ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงถึงค าอธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

 ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ  

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

 มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่และการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นที่จะต้องสื่อสารและตัดสนิใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

720 (ปรับปรุง) มาใช้) 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดท างบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการ

จัดท างบการเงิน  

 ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ห้างหุ้นส่วน ก ข ค จ ากัด (ห้างหุ้นส่วน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินของห้างหุ้นส่วน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้จัดท าตาม 

[อธิบายถึงกฎหมายภาษีอากรทีใ่ช]้ของประเทศ ก ในสาระส าคัญ [วรรคความเหน็จะอยู่อันดับแรก

ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากห้างหุ้นส่วนตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจากวรรค

ความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์เ่นน้ - หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าไปใช ้

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงิน

น้ีจัดท าขึ้ นเพ่ือช่วยผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในการจัดท าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น รายงานของ

ข้าพเจ้าจัดท าเพ่ือ ห้างหุ้นส่วน และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนเท่าน้ัน และไม่ควรน าไปเผยแพร่

หรือใช้งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก ห้างหุ้นส่วน และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน   ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเหน็แบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี   
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
3

 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินตามหลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับ

ใช้กฎหมายของประเทศ ก และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น 

เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่

ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของห้างหุ้นส่วนในการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการ

ใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกห้างหุ้นส่วน

หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของห้างหุ้นส่วน 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี้  

ย่อหน้าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถ

น าไปไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรงุ) อธบิายว่าในกรณทีี่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างองิความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่าน

เวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมค าอธบิายเร่ืองนี้ ไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่

ขดัแย้งกบัค าอธบิายความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
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 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ 
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ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วน
4

  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน

ระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

 
(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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 อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม  ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 3 รายงานผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ที่จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยหน่วยงานที่มี

อ านาจในการก ากับดูแล(ตัวอย่างน้ีถือว่า กิจการใช้แม่บทการน าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรในการ

จัดท ารายงานทางการเงิน) 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดท าโดย

ผู้บริหารกิจการซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดย

หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล (เป็นตัวอย่างของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล ผู้บริหารไม่มี

ทางเลือกอื่นส าหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 แม่บทในการจัดท ารายงานทางการเงินที่น ามาใช้ คือแม่บทการน าเสนอโดยถูกต้องตามควร 

 ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงค าอธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ  

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากกลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง) ซ่ึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในงบการเงินอย่าง

เพียงพอ 

 มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี  

 ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแลให้ต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่มีอ านาจ

ในการก ากบัดูแล 

 ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  

720 (ปรับปรุง) มาใช้) 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดท างบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการ

จัดทางบการเงิน  

 ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใด ในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้

ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับ

เร่ือง ดตถ [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจากวรรค

ความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์เ่นน้ – หลกัการบญัชี 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินน้ี

จัดท าเพ่ือช่วยบริษัท ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล {จฉช} 

ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ข้าพเจ้ามิได้แสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี   
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซ่ึงระบุว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 จ านวน....บาท และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน

สงูกว่าสนิทรัพยร์วมจ านวน …. บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้เหน็ว่า มีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท ทั้งน้ีข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  ทั้งน้ี ข้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าว

ต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 

701] 

เรือ่งอื่น 

บริษัทได้จัดท างบการเงินฉบับสมบูรณ์แยกต่างหากส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีแยกต่างหาก 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25x2 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
5 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ
6
 และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด  

 

                                                 
5

 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ   
6

 อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม  ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน   
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ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ

บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงาน

หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี้  

ย่อหน้าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถ

น าไปไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรงุ) อธบิายว่าในกรณทีี่กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างองิความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่าน

เวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมค าอธบิายเร่ืองนี้ ไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่

ขดัแย้งกบัค าอธบิายความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
7

  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเน่ืองของ

ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน

ระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ

เป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ  

จากเร่ืองที่สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้

อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร

สื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร

ดังกล่าว 
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 ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการ

ตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้อาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม   



 

 26 TSA 800 (ปรับปรุง) 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ………………  

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

  


