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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าตาม

แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ” ควรอ่านร่วมกบัมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวม
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 1 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100 – 700 ใช้กับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกับการตรวจสอบ 

งบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  จัดท าขึ้ นภายใต้บริบทของงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บท 

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง)1 จะเกี่ ยวข้อง

กับข้อพิจารณาพิเศษในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ ง หรือการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ 

หรือรายการบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่ได้ใช้แทนข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น และ

ไม่ได้รวบรวมข้อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่ อาจจะเกี่ ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ของการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี 

วนัถือปฏิบติั 

4.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ สิ้นสุด 

ในหรือหลังวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

5.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเมื่ อน ามาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท า

ตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะคือ ระบุข้อพิจารณาพิเศษอย่างเหมาะสม ที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ือง

ต่อไปนี้  

(ก)  การตกลงรับงาน 

(ข) การวางแผนและการปฏบิัติงาน 

(ค)  การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

ค าจ ากดัความ 

6.  เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก)  งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง งบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4) 

(ข)  แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ออกแบบเพื่ อให้

เป็นไปตามความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ ใช้เฉพาะราย แม่บทการบัญชีในรายงาน

 
1 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ ง และการตรวจสอบ 

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” 
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 2 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

ทางการเงินอาจเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร หรือแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์2 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก4) 

7.  ค าว่า “งบการเงิน” ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  หมายถึง “งบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่ จัดท า

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องต้องก าหนด 

การแสดงรายการ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่ น ๆ ที่ ประกอบเป็น 

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ อ้างอิงถึง “งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ” รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้พิจารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้

8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่3 ในการตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท า

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีจะต้องท าความเข้าใจในประเดน็ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก5-ก8) 

(ก) วัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน 

(ข) ผู้ใช้งบการเงิน 

(ค) ขั้นตอนที่ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่า แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็นที่ ยอมรับ

ได้ในสถานการณ์นั้น 

ขอ้พิจารณาเมือ่วางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชี 

9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ

ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 4 ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท า 

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การน ามาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้นั้นต้อง

ค านึงถึงข้อพิจารณาพิเศษในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก12) 

10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจถึงการเลือกและ 

การน านโยบายบัญชีมาใช้ของกิจการ5 ในกรณีที่ งบการเงินนั้นจัดท าตามข้อก าหนดของสัญญา 

ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจในการตีความในส่วนที่ มีนัยส าคัญของสัญญาที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท า 

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  13(ก) 
3 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) 

4 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  18 

5 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  11(ค) 
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 3 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

งบการเงินดังกล่าว การตีความนั้นจะถือว่ามีนัยส าคัญก็ต่อเมื่ อน าการตีความอย่างสมเหตุสมผลใน

สถานการณ์หนึ่ งมาใช้จะก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงินนั้น  

การแสดงความเห็นและขอ้พิจารณาในการรายงาน 

11. เมื่ อมีการแสดงความเห็นและการรายงาน ต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะ  

ผู้สอบบัญชีต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 700 (ปรับปรุง)6 มาใช้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก13- ก19) 

ค าอธิบายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีประเมินว่างบการเงินได้ 

มีการอ้างถึงหรือได้มีการอธิบายถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 7 ไว้อย่างเพียงพอ

หรือไม่ ในกรณีของงบการเงินที่ จัดท าตามข้อก าหนดของสัญญา ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่า  

งบการเงินดังกล่าวได้อธิบายถึงการตีความที่ มีนัยส าคัญตามสัญญา ซึ่ งใช้อ้างอิงในการจัดท า 

งบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่ 

13.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กล่าวถึงรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่ งรวมถึงการเรียงล าดับบางองค์ประกอบของรายงานเป็นการเฉพาะ ในกรณีของรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่ มีต่องบการเงินที่ จัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น  

(ก)  รายงานของผู้ สอบบัญชีต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่ จัดท าและถ้าจ าเป็น 

ควรระบุผู้ใช้งบการเงินนั้น หรืออ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินที่ จัดท า

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งได้รวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว 

(ข)  ในกรณีที่ ผู้บริหารมีการเลือกใช้แม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับการจัดท างบการเงิน

ดังกล่าว การอธบิายเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหาร8 ส าหรับงบการเงินดังกล่าวนั้น ควร

อ้างอิงถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องนั้นให้เป็นที่ ยอมรับภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

14.  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะต้องมีวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์เพื่ อให้ข้อมูลกับผู้ ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้ถูกจัดท าตามแม่บทเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งส่งผลให้งบการเงินดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมที่ จะน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21) 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 

8
 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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 4 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความของแม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก1. ตัวอย่างของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้  

• หลักการบัญชีภาษีอากรที่ ใช้จัดท างบการเงินที่ ย่ืนรวมกบัแบบแสดงรายการภาษีของกจิการ 

• หลักการบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย ส าหรับข้อมูลกระแสเงินสดที่ กิจการอาจได้รับการร้องขอให้

จัดท าเพื่ อย่ืนให้แก่เจ้าหนี้  

• ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่ อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลนั้น หรือ 

• ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามข้อก าหนดของสัญญา เช่น สัญญาออกหุ้นกู้ 

สญัญากู้ยืมเงิน หรือสญัญาการให้เงินสนับสนุนโครงการ 

ก2. ในบางกรณีที่ แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอ้างองิตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ งก าหนดโดย

องค์กรที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับในการออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ไม่ได้

เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดของแม่บทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ ก าหนดให้จัดท างบการเงิน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแห่งเขตอ านาจกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ ง

เป็นส่วนใหญ่แต่มิใช่ทั้งหมด กรณีเช่นนี้ ไม่เหมาะสมที่ จะอธิบายว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องกับงบการเงินที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอ้างอิงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ก าหนด

โดยองค์กรที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับในการออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอย่าง

ครบถ้วน หากเป็นที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานนั้น จากตัวอย่างของสัญญาข้างต้น ค าอธิบาย

ถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องควรอ้างถึงข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ตามสญัญา จะเหมาะสมกว่าอ้างองิถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศนั้น  

ก3. ในกรณีที่ ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  ก2 นั้น แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เป็นแม่บทของ 

การน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้อ้างอิงนั้นเป็นไปตาม

แม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรกต็าม เนื่ องจากแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจ

ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้ งหมดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยองค์กร 

ที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่ งจ าเป็นต่อการน าเสนองบการเงิน 

โดยถูกต้องตามที่ ควร 

ก4. กิจการอาจจัดท าเพียงงบการเงินที่ เป็นไปตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีดังกล่าว  

งบการเงินนี้ อาจถูกใช้โดยผู้ ใช้งบการเงินนอกเหนือไปจากที่ แม่บทการรายงานทางการเงินก าหนด 

อย่างไรกต็าม งบการเงินนี้ ยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นงบการเงินที่ จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี แม้ว่างบการเงินนี้ มีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง  

โดยข้อก าหนดในย่อหน้าที่  13-14 ได้ก าหนดไว้เพื่ อหลีกเล่ียงการเข้าใจผิดเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ 

ในการจัดท างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประกอบด้วยข้อมูลเชิงบรรยายหรือพรรณนา 
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 5 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

ตามที่ แม่บทการรายงานทางการเงินก าหนดไว้หรืออนุญาตหรือเป็นที่ ยอมรับ ซึ่ งสามารถเปิดเผย 

ในหน้างบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเปิดเผยในงบการเงินโดยใช้การอ้างอิง9 

ขอ้พิจารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก5. ในกรณีของงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ ใช้ 

งบการเงินเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้ที่ น ามาใช้ 

ในการจัดท างบการเงิน 

ก6. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนด 

โดยองค์กรที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับในการเผยแพร่มาตรฐานส าหรับงบการเงินที่ จัดท า 

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีนี้  มาตรฐานส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวจะได้รับการยอมรับ

หากหน่วยงานดังกล่าวได้ด าเนินตามกระบวนการที่ มีความโปร่งใสเกี่ ยวกับการปรึกษาและผ่าน  

การพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ในบางประเทศอาจก าหนดกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ ยวกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ผู้ บริหารกิจการน ามาใช้ในการจัดท างบการเงินที่ จัดท าเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับบางประเภทกิจการ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแลอาจจะมีข้อก าหนด

เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินเพื่ อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานก ากับดูแลนั้น  

ในกรณีที่ ไม่มีข้อก าหนดอื่ นที่ ขัดแย้ง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน

ที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่ งจัดท าโดยกจิการดังกล่าวถือเป็นที่ ยอมรับ  

ก7. เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6 ซึ่ งเป็นส่วนที่ ก าหนดเพิ่ มเติม  

โดยข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า มีความขัดแย้งกันระหว่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกบัข้อก าหนดเพิ่ มเติมนั้นหรือไม่ และอธบิายถึงแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว10 

ก8. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ อาจเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของสัญญา หรือตามข้อก าหนดอื่ นนอกเหนือจากที่ ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก6 และ ก7 ในกรณี

ดังกล่าว การพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ ยอมรับได้

หรือไม่ จะพิจารณาว่าแม่บทนั้นเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินตามที่ กล่าวไว้ใน

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 หรือไม่ ในกรณีของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์

เฉพาะ ผู้ สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าแม่บทนั้ นสามารถยอมรับได้หรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ส าหรับวัตถุประสงค์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ณ วันที่ ขาย

สินทรัพย์นั้น ผู้ขายและผู้ซื้ ออาจตกลงกันอย่างรอบคอบในการประมาณการค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ

ส าหรับลูกหนี้ที่ ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ซึ่ งเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้ อและผู้ขาย 

 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  13(ฉ) 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่  18 
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แม้ว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวปราศจากความเป็นกลางเมื่ อเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินที่

จัดท าโดยเป็นไปตามแม่บทที่ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ขอ้พิจารณาเมือ่ท าการวางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 200 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม (ก) ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ  

(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละเร่ือง เว้นแต่ในกรณีมาตรฐานการสอบบัญชี

ทั้งหมดไม่มีความเกี่ ยวข้องหรือข้อก าหนดไม่มีความเกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี เพราะว่าไม่มี

เง่ือนไขตามข้อก าหนด ในกรณีที่ มีข้อยกเว้นนี้ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ จะไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องท าวิธีการตรวจสอบอื่ น

เพื่ อให้บรรลุตามข้อก าหนดนั้น11 

ก10. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการน าข้อก าหนดบางข้อของมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้

ปฏิบัติในการตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 320 การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดที่ มีสาระส าคัญต่อผู้ ใช้งบการเงินจะขึ้ นอยู่กับ 

การพิจารณาความต้องการข้อมูลพื้ นฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม12 ส่วนในกรณีของ

การตรวจสอบงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวนั้นจะ อ้างอิงตาม 

การพิจารณาความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินเฉพาะราย 

ก11. ในกรณีของงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่ จัดท าตามข้อก าหนด

ของสัญญา ผู้บริหารของกิจการอาจตกลงกับผู้ใช้งบการเงินเฉพาะรายเกี่ ยวกับระดับการยอมรับได้

ของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบในระหว่างตรวจสอบ ซึ่ งไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของระดับการยอมรับได้นั้น ไม่ได้ปลดเปล้ืองภาระหน้าที่ ของผู้สอบบัญชี 

ผู้ สอบบัญชียังคงต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามการก าหนดระดับความมีสาระส าคัญตามที่ ระบุไว้ 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เพื่ อวัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ

งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ 

ก12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาบุคคลที่ เหมาะสม 

ซึ่ งอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการที่ จะต้องสื่ อสาร13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 

(ปรับปรุง) ระบุว่าในบางกรณีผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกท่านมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริหาร

กิจการ และการน าข้อก าหนดของการสื่ อสารไปใช้ได้มีการปรับเปล่ียนโดยตระหนักถึงสถานะนั้น14
 

เมื่ อกิจการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ ผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแล 

 
11 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  14 และ 18 และ 22-23 
12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  2 

13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” 

14 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก8 
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การจัดท างบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลที่ รับผิดชอบ

ในการก ากบัดูแลการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

การแสดงความเห็นและขอ้พิจารณาในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก13. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงรายงานของผู้สอบบัญชี รับ

อนุญาตที่ มีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างอื่ น ๆ ของรายงานของผู้สอบบัญชี

อาจเกี่ ยวข้องกับการรายงานที่ มีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ดูตัวอย่างใน

ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง)15 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)16 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง)17 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง))18 

การน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติกับการรายงานต่องบการเงินที่จัดท า 
เพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ก14. ย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อธิบายว่าผู้ สอบบัญชี ต้องน ามาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติ ในการแสดงความเห็นและการรายงานต่อ 

งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในการถือปฏิบัติดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่ น ๆ และอาจเหน็ว่าข้อพิจารณาพิเศษใน

ย่อหน้าที่  ก15 – ก19 นั้นมีประโยชน์ 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง 

ก15. งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดท าขึ้นหรือไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่ อง (เช่น เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่ องไม่เกี่ ยวข้อง

ส าหรับบางงบการเงินที่ จัดท าตามหลักการภาษีอากรในบางประเทศ)19 การอธบิายความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชี20 ที่ เกี่ ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่ องอาจต้องปรับเปล่ียนตาม
ความจ าเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการน าแม่บทการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติในการจัดท างบการเงินที่

จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ การอธิบายความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี21 ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ องอาจต้องปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น ทั้งนี้  ขึ้นอยู่

กับการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) มาปรับใช้ในสถานการณ์ของแต่ละงาน
ตรวจสอบ 

 
15

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

17
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 

18
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่ น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” ย่อหน้าที่  2 

20
 อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  34(ข) และ ก48 

21
 อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  39(ข)(4) 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 8 TSA 800 (ปรับปรงุ) 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ก16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70122 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์
ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท า

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 จะน ามาใช้เมื่ อการสื่ อสารเร่ืองส าคัญ 

ในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะถูกก าหนด

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือผู้ สอบบัญชีตัดสินใจที่ จะสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เมื่ อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้ถูกสื่ อสารในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท า 

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะให้น ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปใช้ทั้งฉบับ23 

ข้อมูลอื่ น   

ก17. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ข้อมูลอื่ น ๆ ในเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รายงานที่ มีงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับให้ข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะแก่เจ้าของ 

(หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ คล้ายกนั) จะถือว่าเป็นรายงานประจ าปีตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ในกรณีที่ งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ค าว่า 

“ผู้ มีส่วนได้เสียที่ คล้ายกัน” รวมถึงผู้ ใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่ งมีความต้องการข้อมูลทางการเงินจาก 

งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่ อผู้สอบบัญชี 

ทราบว่ากิจการมีแผนที่ จะออกรายงานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 720 (ปรับปรุง) ในการตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

ก18. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ ก าหนดให้แสดงชื่ อ

ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในรายงานของผู้ สอบบัญชี ให้น าไปปฏิบัติใช้ส าหรับการตรวจสอบ 

งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย24 ผู้สอบบัญชี

อาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้แสดงชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีหรืออาจตัดสินใจแสดงชื่ อเมื่ อมีการรายงานต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ส าหรับกจิการอื่ นที่ นอกเหนือไปจากกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

  

 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

23
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  45 และ ก56 – ก58 
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การอา้งอิงรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินเพือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไปฉบบัสมบูรณ์ 

ก19. ผู้ สอบบัญชีอาจเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่ จะอ้างถึงรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์หรือเร่ืองอื่ น ๆ (ดูในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง))25 

ไว้ในวรรคเร่ืองอื่ น ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่ จะอ้างอิงถึงความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง ซึ่ งได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป

ฉบับสมบูรณ์ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินวา่งบการเงินไดจ้ดัท าตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก20. งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น นอกเหนือจากที่ ผู้จัดท า

ตั้ งใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแลอาจก าหนดให้กิจการต้องน างบการเงินที่ จัดท าเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวไปแสดงในฐานข้อมูลที่ สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น  เพื่ อที่ จะ

หลีกเล่ียงการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อมูลผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีโดยอธิบายไว้ในวรรค 

“ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ เน้น” ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ดังนั้น อาจไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 

(ปรับปรุง) ก าหนดให้เพิ่ มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์แยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยใช้หัวข้อที่ เหมาะสมที่ มีค าว่า “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ เน้น”26 

ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือน าไปใช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก21. นอกจากการให้ข้อมูลตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  14 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ในการระบุว่า รายงานของผู้สอบบัญชีมีความประสงค์ที่ จะรายงานให้แก่ผู้ ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น  

ซึ่ งอาจสามารถกระท าได้โดยการจ ากัดการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้ สอบบัญชีทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

กฎหมายหรือข้อบังคับ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้  ตามอ้างถึงในย่อหน้าที่  14 อาจขยายความถึง 

เร่ืองอื่ น และการปรับเปล่ียนหัวข้อให้สอดคล้องกันด้วย (ดูตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้ ) 

 
25

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  10-11 

26
 อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  9(ก) 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

ตวัอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินที่จัดท าเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ตวัอย่างท่ี 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ของกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่ จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินของสัญญา 

(ตัวอย่างนี้ถือว่ากจิการใช้แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑใ์นการจัดท ารายงานทางการเงิน) 

ตวัอย่างท่ี 2   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ของกจิการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่ จัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชีภาษีอากรภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้

กฎหมาย (ตัวอย่างนี้ ถือว่ากิจการใช้แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน) 

ตวัอย่างท่ี 3   รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ ของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่ จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดย

หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแล (ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูล

ที่ ถูกต้องตามที่ ควรในการจัดท างบการเงิน) 
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ตัวอย่างที่  1 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินของสัญญา (ตัวอย่างนี้  

ถือว่ากจิการใช้แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑใ์นการจัดท ารายงานทางการเงิน)  

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารของกิจการ ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของสัญญา (เป็นตัวอย่างของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่ นส าหรับ

แม่บทการรายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ คือ แม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์

• ไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ 

• ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงถึงค าอธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี  

ที่ ได้รับ  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 570 

(ปรับปรุง)  

• มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่และการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่ อสารและตัดสินใจที่ จะไม่สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่ น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง) มาใช้) 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการ

จัดท างบการเงิน  

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่ นใดในการรายงานตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 ได้จัดท าตามข้อก าหนด

ในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัท งจฉ จ ากัด  

ลงวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 25x1 (ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า “สัญญา”) ในสาระส าคัญ [วรรคความเห็นจะอยู่

อนัดับแรกตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน

ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ 

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคนี้ เคยแสดง

ไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนี้ จัดเรียงล าดับไว้ต่อจาก

วรรคความเหน็ตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์่เนน้ - หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าไปใช ้

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่ งอธบิายเกี่ ยวกบัหลักการบัญชี งบการเงินนี้จัดท า

ขึ้นเพื่ อช่วยบริษัทในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดในสัญญาที่

กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินนี้อาจไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น รายงานของข้าพเจ้า

จัดท าเพื่ อบริษัท และ บริษัท งจฉ จ ากัด เท่านั้น และไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลอื่ น

นอกเหนือจากบริษัท และ บริษัท งจฉ จ ากดั ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปในเรื่ องนี้   

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน1 

ผู้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่านี้ตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่

ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่า

 
1
 ตัวอย่างของรายงานของผู้ สอบบัญชีเหล่านี้  ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ ด้วยค าอื่ นที่ มี  

ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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จ าเป็น เพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด า เนินงาน

ต่อเนื่ องเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป  

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่ อคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ย่อหน้าที่  41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้อความแรเงาข้างล่าง ซึ่ งสามารถน า 

ไปไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่  41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

อธิบายว่าในกรณีที่ กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงานที่ เหมาะสมที่ รวบรวมค าอธิบายเรื่ องนี้ ไว้แทนที่ จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบาย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจเกี่ ยวกับ

การสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่

ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธกีารตรวจสอบ

ที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษัท2
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ องของผู้บริหาร 

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัท 

ในการด าเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่

เกี่ ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง  

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยส าคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง 

ที่ มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ) 

  

 
2
 อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ตัวอย่างที่  2 รายงานผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่ จัดท าตามหลักการบัญชีภาษีอากรภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ ก 

(ตัวอย่างนี้ถือว่ากจิการใช้แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑใ์นการจัดท ารายงานทางการเงิน) 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่ จัดท าโดยผู้บริหารของห้างหุ้นส่วน ซึ่ งเป็นไปตามหลักการบัญชี

ภาษีอากรในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ ก  (เป็นตัวอย่างของแม่บทเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ) เพื่ อช่วยผู้ เป็นหุ้นส่วนในการจัดท าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่ นส าหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

• แม่บทในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ คือ แม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ 

• ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี  

ที่ ได้รับ  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 570 

(ปรับปรุง)  

• มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่ 

• ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นที่ จะต้องสื่ อสารและตัดสินใจที่ จะไม่สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่ น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง) มาใช้) 

• ผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท างบการเงินไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบในการจัดท า 

งบการเงิน  

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่ นใดในการรายงานตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ห้างหุ้นส่วน กขค จ ากัด (ห้างหุ้นส่วน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ 

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

[อธิบายถึงกฎหมายภาษีอากรทีใ่ช]้ของประเทศ ก ในสาระส าคัญ [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรกตามที่

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากห้างหุ้นส่วนตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ

อื่ น ๆ ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคนี้

เคยแสดงไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็นี้ จัดเรียงล าดับ

ไว้ต่อจากวรรคความเหน็ตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์่เนน้ - หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่ งอธิบายเกี่ ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินนี้ จัดท า

ขึ้นเพื่ อช่วยผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในการจัดท าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงส่งผล

ให้งบการเงินนี้ อาจไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น รายงานของข้าพเจ้าจัดท าเพื่ อห้างหุ้นส่วน 

และผู้ เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และไม่ควรน าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่ นนอกเหนือจาก 

ห้างหุ้นส่วน และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองนี้    

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
3

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินตามหลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ก และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้

สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
3
 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ 
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ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของห้างหุ้นส่วนในการด าเนินงาน

ต่อเนื่ อง เปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่ จะเลิกห้างหุ้นส่วนหรือหยุดด าเนินงาน

หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ 

ห้างหุ้นส่วน 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป  

ข้อมลูที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่ อคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ย่อหน้าที่  41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้อความแรเงาข้างล่าง ซึ่ งสามารถน าไปไว้ 

ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่  41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายว่า

ในกรณีที่ กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

เหมาะสมที่ รวบรวมค าอธิบายเรื่ องนี้ ไว้แทนที่ จะเขียนในรายงานของผู้ สอบบัญชี  และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบาย 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจเกี่ ยวกับ

การสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่

ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธกีารตรวจสอบ

ที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธิผลของ

การควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วน4
  

 
4 อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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• สรุปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ องของผู้บริหาร 

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ ห้างหุ้นส่วน 

ในการด าเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่

เกี่ ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนต้องหยุด 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยส าคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง 

ที่ มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ) 
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ตัวอย่างที่  3 รายงานผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ที่ จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับ

ดูแล (ตัวอย่างนี้ถือว่า กจิการใช้แม่บทการน าเสนอโดยถูกต้องตามที่ ควรในการจัดท ารายงานทางการเงิน) 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดท าโดย

ผู้บริหารกิจการ ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยหน่วยงานที่

มีอ านาจในการก ากับดูแล (เป็นตัวอย่างของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ) เพื่ อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแล ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่ นส าหรับแม่บท 

การรายงานทางการเงิน 

• แม่บทในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ คือ แม่บทการน าเสนอโดยถูกต้องตามที่ ควร 

• ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี  

ที่ ได้รับ  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถ  

ในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) ซึ่ งได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

• ไม่มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี  

• ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ก ากบัดูแลให้ต้องสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแล 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่ น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง) มาใช้) 

• ผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท างบการเงินไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบในการจัดท า 

งบการเงิน  

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่ นใด ในการรายงานตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ

ตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ  4 ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ  

[วรรคความเหน็จะอยู่อนัดับแรกตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ

อื่ นๆ ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสดุท้ายของวรรคนี้

เคยแสดงไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนี้ จัด

เรียงล าดับไว้ต่อจากวรรคความเหน็ตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตุการณที์่เนน้ – หลกัการบญัชี 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่ งอธิบายเกี่ ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินนี้ จัดท า

เพื่ อช่วยบริษัท ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแล {จฉช} ซึ่ งส่งผลให้ 

งบการเงินนี้อาจไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลง

ไปในเร่ืองนี้  

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเนือ่ง 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซึ่ งระบุว่า บริษัทมขีาดทุนสุทธสิ าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 จ านวน....บาท และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้ สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์

รวมจ านวน …. บาท ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่ นที่ กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ 

ซึ่ งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของบริษัท 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปในเรื่ องนี้  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่ มสีาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง

กับการด าเนินงานต่อเนื่ อง ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เพื่ อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701] 

เรื่องอื่น 

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

ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ออกรายงานของผู้ สอบบัญชี แยกต่างหาก  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25x2 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน5 

ผู้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามข้อก าหนด

ในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ6 และรับผิดชอบเกี่ ยวกับ

การควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดท างบการเงิน 

ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่ อง เปิดเผยเร่ืองที่

เกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน

ต่อเนื่ องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่ จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่ อง

ต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ ในการก ำกบัดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป  

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่ อคาดการณ์ 

 
5
 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ   

6
 อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน   
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อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ย่อหน้าที่  41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้อความแรเงาข้างล่าง ซึ่ งสามารถน าไปไว้ 

ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้าที่  41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายว่า

ในกรณีที่ กฎหมาย ข้อบังคับอนุญาต การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

เหมาะสมที่ รวบรวมค าอธิบายเรื่ องนี้ ไว้  แทนที่ จะเขียนในรายงานของผู้ สอบบัญชี  และไม่ขัดแย้งกับค าอธิบาย 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริต

อาจเกี่ ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  

การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธกีารตรวจสอบ

ที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษัท7
  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่ องของผู้บริหาร และ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ

ด าเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงาน

ต่อเนื่ อง  

 
7
 ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบญัชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบ

งบการเงิน ประโยคนี้อาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม   
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า  

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร

หรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยส าคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่ มี

นัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่ อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ  

จากเร่ืองที่ สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุด 

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย

เร่ืองเหล่านี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ

เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ ยากที่ จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวใน

รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว 

 
ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ………………  

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ )  


