
 

 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ตัวอย่างที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นคนละกลุ่มบุคคลกับผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

กิจการไม่ได้จัดท ารายงานประจ าปี  

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชแีละผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีสรุปจากหลักฐานที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ำกัด [หรือระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม] 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ.25x1 งบก ำไรขำดทุน [งบกระแสเงินสด] และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25 x1  
ผลกำรด ำเนินงำน [และกระแสเงินสด]ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ

จำกบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 



 

 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่

ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน

ต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง

สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ

รำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำร



 

 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล 

กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร

ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยผู้บริหำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร

และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

กล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำร

เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ ำงบกำรเงิน

แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้

วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุม

ภำยในซ่ึงข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ.....................................  

(ลำยมือชื่อของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 
*เนื้อหาที่ระบายสีเทาสามารถปรบัหรือตัดออกได้ตามความเหมาะสม 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]  

Report on the Audit of the Financial Statements 

Opinion  

We have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 20X1, and the statement of income, [statement of cash flows] and 

statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 

summary of significant accounting policies.  

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance [and its cash flows] for the 

year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards [for Non-Publicly Accountable Entities].  

Basis for Opinion   

We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Our responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 

of our report. We are independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions 

under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants  together with 

the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other 

ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.  

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards [for Non-Publicly Accountable Entities], and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 

of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no 

realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.  

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 

Example 1 Those charged with Governance are not the same group with those who have reponsibility in 

financial statements preparation. 

An unqualified auditor’s report for the financial statements which are prepared in accordance with Financial 

Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. 

The Company has not prepared the annual report. 

Standards on Auditing are not required the auditor to report key audit matters (KAM) in the auditor’s report 

and the auditor has not decided to include those matters in the auditor’s report. 

The auditor has concluded based on the audit evidence obtained that the Company has not had any significant 

uncertainty related to going concern. 
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accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they 

could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements.  

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 

is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the Company’s internal control.   
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures made by management. 
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If 
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report 

to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify 

our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 

report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going 

concern. 
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.  

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that 

we identify during our audit.  

 

 

 

 

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is [name]. 

[Auditor’s signature] 

[Certified Public Accountant Registration No.        ] 

[Auditor Address] 

[Date] 

 

*Those areas highlighted in gray could be amended as appropriate. 
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ตัวอย่างท่ี ๒ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

กิจการไม่ได้จัดท ารายงานประจ าปี  

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชแีละผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีสรุปจากหลักฐานที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ำกัด [หรือระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม] 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ.25x1 งบก ำไรขำดทุน [งบกระแสเงินสด] และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1 ผล
กำรด ำเนินงำน [และกระแสเงินสด]ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ

จำกบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน[ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่

ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน

ต่อเนื่องต่อไปได้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย  ควำมเชื่อมั่นอย่ำง

สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ

รำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำร
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ทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล 

กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร

ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยผู้บริหำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร

และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

กล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำร

เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงิน

แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร 

ข้ำพเจ้ำไดส้ื่อสำรกับผู้บริหำรเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มี

นัยส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบ

ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ.....................................  

(ลำยมือชื่อของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 
*เนื้อหาที่ระบายสีเทาสามารถปรบัหรือตัดออกได้ตามความเหมาะสม 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]  

Report on the Audit of the Financial Statements 

Opinion  

We have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 20X1, and the statement of income, [statement of cash flows] and 

statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 

summary of significant accounting policies.  

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance [and its cash flows] for the 

year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards [for Non-Publicly Accountable Entities].  

Basis for Opinion   

We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Our responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 

of our report. We are independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions 

under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants  together with 

the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other 

ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.  

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards [for Non-Publicly Accountable Entities], and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 

of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no 

realistic alternative but to do so. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 

accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they 

Example 2 Those charged with Governance are the same group with those who have responsibility in 

financial statements preparation. 

An unqualified auditor’s report for the financial statements which are prepared in accordance with Financial 

Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. 

The Company has not prepared the annual report. 

Standards on Auditing are not required the auditor to report key audit matters (KAM) in the auditor’s report 

and the auditor has not decided to include those matters in the auditor’s report. 

The auditor has concluded based on the audit evidence obtained that the Company has not had any 

significant uncertainty related to going concern. 
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could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements.  

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 

is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the Company’s internal control.   
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures made by management. 
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If 
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report 

to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify 

our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 

report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going 

concern. 
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.  

We communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 

and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during 

our audit.  

 

 

 

 

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is [name]. 

 [Auditor’s signature] 

[Certified Public Accountant Registration No.        ] 

[Auditor Address] 

[Date] 

 

*Those areas highlighted in gray could be amended as appropriate. 

 


