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ภาคผนวก 2  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21) 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรอง  

ตัวอย่างหนังสือรับรองต่อไปนี้  รวมถึงค ารับรองที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และฉบับอื่ น ๆ 

โดยตามตัวอย่างนี้ สมมติว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยไม่เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)1 และไม่มีการละเว้น

การรับรองใด ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีร้องขอ หากมีการละเว้นหนังสือรับรองจะต้องถูกเปล่ียนแปลงตามการละเว้นนั้น 

(หัวกระดาษของกจิการ) 

         (วันที่ ) 

เรียน…………(ชื่ อผู้สอบบัญชี)…………… 

หนังสอืรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่ อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX2 เพื่ อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ตามความรูแ้ละความเชือ่ทีดี่ทีสุ่ดของขา้พเจา้ และการสอบถามตามความจ าเป็น

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่พียงพอ)  

งบการเงิน 

• ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในการจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามข้อตกลงในการรับงาน ซึ่ งลงวันที่  (วันที่ ) 

• วิธกีาร ข้อมูล และข้อสมมติที่ ส าคัญที่ บริษัทใช้ในการประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องมีความเหมาะสมเพื่ อบรรลุผลการรับรู้  การวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มี 

ความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540 (ปรับปรุง)) 

• ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันได้บันทึกและได้เปิดเผยอย่าง

เหมาะสมตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550) 

• เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินทั้งหมดที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ปรับปรุง

หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560) 

• ผลกระทบของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโดยรวม) ไม่มี

สาระส าคัญต่องบการเงินในภาพรวม รายการของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่แก้ไขได้จัดท าเป็น

เอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี (มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส  450)  

 
1
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

2
  เมื่ อรายงานของผู้สอบบัญชีครอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ่ งรอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะเปล่ียนแปลงวันที่ เพื่ อให้ครอบคลุมระยะเวลา

ทั้งหมดที่ อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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• [เร่ืองอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสม (ดูย่อหน้าที่  ก10 ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ )] 

การใหข้อ้มูล 

• ข้าพเจ้าได้จัดให้ท่าน3 

o เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ข้าพเจ้ารู้ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น บันทึกรายการ  

เอกสารหลักฐาน และอื่ น ๆ 

o ข้อมูลอื่ นที่ ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่ อวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี และ 

o เข้าถึงบุคคลในกจิการที่ ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไม่จ ากดั 

• บริษัทได้บันทกึรายการทุกรายการในบัญชี และงบการเงินได้สะท้อนรายการเหล่านั้นแล้ว 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงผลการประเมินความเสี่ ยงเร่ืองการทุจริตที่ อาจมีผลท าให้ 

งบการเงินแสดงข้อมลูที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมด ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการทุจริตหรือข้อสงสัยว่าอาจ 

มีการทุจริตที่ ข้าพเจ้าทราบและมีผลกระทบต่อบริษัท โดยเกี่ ยวข้องกบั 

o ผู้บริหาร 

o พนักงานผู้มีบทบาทส าคัญเกี่ ยวกบัการควบคุมภายใน หรือ 

o บุคคลอื่ น ในกรณีที่ การทุจริตอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน (มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 240) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมดที่ สื่ อสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ 

หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลอื่ น ในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับข้อกล่าวหาเร่ืองการทุจริต หรือข้อสงสัย

เร่ืองทุจริตที่ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240)  

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม หรือข้อสงสัยที่ จะ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ ควรต้องพิจารณาผลกระทบของเร่ืองดังกล่าว 

ในการจัดท างบการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)) 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยให้ท่านทราบถึงข้อมูลเกี่ ยวกับตัวตนของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมถึง

ความสมัพันธแ์ละรายการระหว่างกนัทั้งหมดที่ ข้าพเจ้าทราบแล้ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550) 

• [เร่ืองอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็น (ดูย่อหน้าที่  ก11 ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ )] 

  

ผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร

 
 

 
3
  หากผู้สอบบัญชีได้รวมเร่ืองอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีตามที่ กล่าวในมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณารวมข้อมูลเหล่านั้นในหนังสือรับรองจากผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลด้วย 
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