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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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  2      TSA 800 

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 800 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงิน

ที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการ

ตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 800 - ข้อพิจารณาพิเศษ 

– การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ

งบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 800 

 

ขอ้พจิารณาพเิศษ - การตรวจสอบงบการเงินทีจ่ดัทําตามแม่บท 

เพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 

สารบญั 
 

 

 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-3 

วันถอืปฏบิตั ิ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6-7 

ขอ้กาํหนด 

ข้อพิจารณาเม่ือตกลงรับงานสอบบัญชี 

ข้อพิจารณาเม่ือทาํการวางแผนและปฏบิัตงิานสอบบัญชี 

การแสดงความเหน็และการรายงานข้อพิจารณาในประเดน็ต่างๆ 

 

8 

9-10 

11-14 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

คาํนิยามของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ก1-ก4 

ข้อพิจารณาเม่ือตกลงรับงานสอบบัญชี ก5-ก8 

ข้อพิจารณาเม่ือทาํการวางแผนและปฏบิัตงิานสอบบัญชี ก9-ก12 

การแสดงความเหน็และการรายงานข้อพิจารณาในประเดน็ต่างๆ ก13-ก15 

ภาคผนวก    ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบญัชีที่มีต่องบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800  “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บท

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวม

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100 – 700 ใช้กบัการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกับการ

ตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จัดทาํขึ้นภายใต้บริบทของงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805
1

 จะเกี่ยวข้องกับ

ข้อพิจารณาพิเศษในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือการตรวจสอบเฉพาะ

ส่วนประกอบ หรือรายการบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่ได้ใช้แทนข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น 

และไม่ได้รวบรวมข้อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ของการ

ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

   

วนัถอืปฏิบติั 

 

4.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง และการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” 
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วตัถุประสงค ์

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบญัชีเม่ือนาํมาตรฐานการสอบบญัชีมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินที่

จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้คือ เพ่ือปฏบิัติงานอย่างเหมาะสมโดยใช้

ข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก)  การตกลงรับงาน 

(ข) การวางแผนและการปฏบิัติงาน และ 

(ค)  การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

 

คําจํากดัความ 

 

6.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก)  งบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง งบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4) 

(ข)  แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง แม่บทการบัญชีในรายงานทางการเงินที่จัดทาํ

ขึ้ นเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะราย แม่บทการ

บัญชีในรายงานทางการเงินอาจเป็นแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือ

แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์
2
 
(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก4) 

 

7.  คาํว่า “งบการเงิน” ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง “งบการเงินที่จัดทาํโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะฉบับสมบูรณ์ทั้งฉบับ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง” 

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และ

ข้อมูลคาํอธิบายอื่นๆ ข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชีในรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต้อง

กาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน และรายการอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นงบการเงินฉบับ

สมบูรณท์ั้งฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2

  มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ก) 
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ขอ้กาํหนด 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้

 

8.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํงบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่
3

 ในการตรวจสอบงบ

การเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะผู้สอบบัญชีจะต้องทาํความเข้าใจในประเดน็ดังต่อไปน้ี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก5-ก8) 

(ก) วัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดทาํ 

(ข) ผู้ใช้งบการเงิน และ 

(ค) ขั้นตอนที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสนิใจว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นที่

ยอมรับได้ในสถานการณน้ั์น 

 

ขอ้ควรพจิารณาในการวางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

9.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ
4
 
ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องตัดสนิใจว่าจะนาํมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

ใดมาใช้ในงานตรวจสอบในแต่ละสถานการณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก12) 

 

10.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีทาํความเข้าใจถึงการเลือกและการ

นาํนโยบายบัญชีมาใช้ของกิจการ
5

 ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาํเป็นไปตามข้อกาํหนดของ

สญัญา ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจในการแปลความหมายในส่วนที่เป็นสาระสาํคัญของสญัญา

ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํงบการเงินดังกล่าว การแปลความหมายเป็นเร่ืองที่สาํคัญ ถ้ามีการ

นําความหมายต่างประเด็นมาใช้จะทาํให้เกิดความแตกต่างอย่างมีสาระสาํคัญในข้อมูลที่

นาํเสนอในงบการเงิน 

 

 

 

 

                                                 
3
 
 มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 

4
 
 มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 18 

5
 
 มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

 อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 11(ค) 
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การแสดงความเห็นและการรายงานขอ้พจิารณาในประเด็นต่าง ๆ 

 

11.  เม่ือมีการแสดงความเหน็และการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบ

บัญชีต้องนาํข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
6
 
มาใช้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13) 

 

คําอธิบายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

12.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่างบการเงินได้มีการอ้างถึง

หรือได้มีการอธิบายถึงการนําแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
7

ไว้อย่างเพียงพอ

หรือไม่ ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาํเป็นไปตามข้อกาํหนดของสัญญา ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้อธบิายถึงสาระสาํคัญของเน้ือหาตามสญัญาซ่ึงใช้อ้างองิในงบ

การเงินที่ได้จัดทาํขึ้นอย่างเพียงพอหรือไม่  

 

13.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กล่าวถงึรปูแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชี ใน

กรณขีองรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินที่จัดทาํขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อ ไปน้ี 

(ก)  รายงานของผู้สอบบัญชี อธบิายถงึวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดทาํและถ้าจาํเป็นควร

ระบุผู้ใช้งบการเงินน้ัน หรืออ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จัดทําโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงได้รวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว และ 

 (ข)  ในกรณีที่ผู้บริหารเลือกใช้แม่บทการรายงานทางการเงินสาํหรับการจัดทาํงบการเงิน

ดังกล่าว การอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร8สาํหรับงบการเงินดังกล่าว

น้ัน ควรอ้างองิถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสนิใจเลือกแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับได้ด้วย 

 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินว่างบการเงินดังกล่าวไดจ้ดัทําเป็นไปตามแม่บทเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะ 

 

14.  รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินซ่ึงจัดทาํโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะต้องมีวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้ถูกจัดทาํ

เป็นไปตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นผลให้งบการเงินดังกล่าวอาจจะไม่

เหมาะสมที่จะนาํไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ผู้สอบบัญชีต้องนาํวรรคอธิบายดังกล่าวไปรวมไว้

ภายใต้หัวข้อที่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14-ก15) 
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  มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่ 15 
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 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหายของประเทศน้ัน 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

คําจํากดัความของแม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก1.   ตัวอย่างของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังน้ี 

•  หลักการบัญชีภาษีอากรที่ใช้จัดทาํงบการเงินที่ย่ืนรวมกับแบบแสดงรายการภาษีของ

กจิการ 

•  หลักการบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย สาํหรับข้อมูลกระแสเงินสดที่กิจการอาจจะได้รับ

การร้องขอให้จัดทาํเพ่ือย่ืนให้แก่เจ้าหน้ี 

•  ข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินที่กาํหนดโดยหน่วยงานกาํกับดูแลเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลน้ัน หรือ 

•  ข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามข้อกาํหนดตามสญัญา เช่น สญัญาออก

หุ้นกู้ สญัญากู้ยืมเงิน หรือสญัญาการให้เงินสนับสนุนโครงการ 

 

ก2.  กรณีที่แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอิงตามแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงใช้ปฏิบัติ

โดยทั่วไป หรือองิตามข้อกาํหนดโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐาน 

หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดทั้งหมดของแม่บทดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กาํหนดให้จัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินแห่งเขตอาํนาจกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ แต่มิใช่ทั้งหมด 

กรณเีช่นน้ีไม่เหมาะสมที่จะอธบิายว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินที่

มีวัตถุประสงค์เฉพาะองิตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่กาํหนดโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือ

เป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอย่างครบถ้วน หากเป็นที่

ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานน้ัน จากตัวอย่างของสญัญาข้างต้น คาํอธิบายถึงแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องควรอ้างถึงข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินตาม

สญัญา จะเหมาะสมกว่าอ้างองิถงึมาตรฐานการจัดทาํรายงานทางการเงินของประเทศน้ัน  

 

ก3.   ในกรณทีี่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก2 น้ัน แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เป็นแม่บทของ

การนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวอ้างอิงตาม

แม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรกต็าม เพราะแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

อาจจะไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดทั้งหมดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ระบุในมาตรฐาน

การบัญชีที่ใช้ปฏิบัติโดยทั่วไปหรือในกฎหมายหรือข้อบังคับซ่ึงจําเป็นต่อการนําเสนองบ

การเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 
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ก4.  กจิการอาจจัดทาํเพียงงบการเงินที่เป็นไปตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีดังกล่าว 

งบการเงินน้ีอาจถูกใช้โดยผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไปนอกเหนือไปจากผู้ใช้งบการเงินเฉพาะรายที่

ระบุไว้ในงบการเงิน อย่างไรกต็ามงบการเงินน้ียังควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นงบการเงินที่

จัดทาํโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีแม้ว่างบการเงินน้ี

มีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง โดยข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 13-14 ได้กําหนดไว้เพ่ือ

หลีกเล่ียงการเข้าใจผดิเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์สาํหรับงบการเงินที่ได้จัดทาํ 

 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้(อา้งถึงย่อหนา้ที ่8) 

 

ก5.  ในกรณีของงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบ

การเงินเป็นปัจจัยหลักในการกาํหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ยอมรับได้และนาํมาใช้ใน

การจัดทาํงบการเงิน  

 

ก6.   แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจจะรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

กาํหนดโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับในการเผยแพร่มาตรฐานสาํหรับงบการเงินที่มี

วัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีน้ี มาตรฐานสาํหรับวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวจะได้รับการ

ยอมรับ  หากหน่วยงานดังกล่าวได้ดําเนินตามกระบวนการที่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการ

ปรึกษาและผ่านการพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีแล้ว ในบางประเทศอาจกาํหนดกฎหมาย

หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัแม่บทในการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ผู้บริหารกจิการนาํมาใช้ในการ

จัดทาํงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสาํหรับบางประเภทกิจการ ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน

กาํกบัดูแลอาจจะมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ

ของหน่วยงานกาํกบัดูแลน้ัน ในกรณีที่ไม่มีข้อกาํหนดอื่นที่ขัดแย้ง แม่บทในการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินที่นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงจัดทาํโดยกิจการ

ดังกล่าวถอืเป็นที่ยอมรับ  

 

ก7.   เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6 ซ่ึงเป็นส่วนที่กาํหนดเพ่ิมเติมโดย

ข้อกาํหนดของกฎหมายหรือข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

210 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า มีความขัดแย้งกันระหว่างมาตรฐานในการรายงานทาง

การเงินกบัข้อกาํหนดเพ่ิมเติมน้ันหรือไม่ และให้อธบิายถงึการแก้ไขความขดัแย้งดังกล่าว9 
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มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 15 
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ก8.  แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ อาจเป็นไปตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการ

เงินตามข้อกาํหนดตามสญัญา หรือตามข้อกาํหนดอื่น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

ก6 และ ก7 ในกรณีดังกล่าว การพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินสาํหรับงานสอบ

บัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ จะพิจารณาจากแม่บทน้ันเป็นไปตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 หรือไม่ ใน

กรณีของแม่บทการบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา

ว่าแม่บทน้ันสามารถยอมรับได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น สาํหรับวัตถุประสงค์ในการกาํหนดมูลค่า

ของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ณ วันที่ขายสินทรัพย์น้ัน  ผู้ขายและผู้ซ้ืออาจจะตกลงกันอย่าง

รอบคอบในการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรับลูกหน้ีที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ซ่ึง

เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขาย แม้ว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าว

ปราศจากความเป็นกลางเม่ือเปรียบเทยีบกบัข้อมูลทางการเงินที่จัดทาํโดยเป็นไปตามแม่บทที่

มีวัตถุประสงค์ทั่วไป 

 

ขอ้ควรพจิารณาในการวางแผนและการปฏิบติังานสอบบญัชี (อา้งถงึย่อหนา้ที ่9) 

 

ก9.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตาม (ก) ข้อกาํหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ 

(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และกาํหนดให้ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละเร่ือง ถ้าหากในกรณีมาตรฐานการ

สอบบัญชีทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องหรือข้อกาํหนดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 

เพราะว่าไม่มีเง่ือนไขตามข้อกาํหนด ในกรณทีี่มีข้อยกเว้นซ่ึงผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็นที่

จะไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทาํวิธีการ

ตรวจสอบอื่นเพ่ือให้บรรลุตามข้อกาํหนดน้ัน
10

 

 

ก10.  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการนําข้อกาํหนดบางข้อของมาตรฐานการสอบ

บัญชี มาใช้ปฏบิัติในการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดที่มีสาระสาํคัญต่อผู้ใช้งบ

การเงินจะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาความต้องการข้อมูลพ้ืนฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน

โดยรวม
11

 
ส่วนในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้ดุลยพินิจ

ดังกล่าวน้ันจะอ้างองิตามการพิจารณางบการเงินของผู้ใช้งบการเงินเฉพาะราย 
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มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 14 18 และ 22-23 

11

  มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”  

 ย่อหน้าที่ 2 
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ก11.  ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่จัดทาํโดย

เป็นไปโดยข้อกาํหนดตามสัญญา ผู้บริหารกิจการอาจตกลงกับผู้ใช้งบการเงินเฉพาะราย

เกี่ยวกับระดับการยอมรับได้ของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบในระหว่างตรวจสอบซ่ึง

ไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชียังคงต้องพิจารณาว่าเป็นไปตาม

การกาํหนดระดับความมีสาระสาํคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เพ่ือ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะหรือไม่ 

 

ก12. มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารกบัผู้ที่มีหน้าที่กาํกบัดูแล โดย 

เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกาํกบัดูแลความถูกต้องของการจัดทาํงบการเงิน ในกรณี

ของงบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลอาจจะไม่ต้องมีความรับ 

ผิดชอบต่องบการเงินน้ัน ตัวอย่างเช่น เม่ือข้อมูลทางการเงินถูกจัดทาํเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการของผู้บริหารกิจการเท่าน้ัน ในกรณีน้ีเป็นการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุ 

ประสงค์เฉพาะซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260
12

 
ยกเว้น

เม่ือผู้สอบบัญชียังต้องมีความรับผิดชอบสาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์

ทั่วไปของกิจการหรือ ตัวอย่างเช่น ได้มีความตกลงกับผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลกิจการในการ

สื่อสารกับผู้กาํกับดูแลที่เกี่ยวกับเร่ืองที่พบในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 

การแสดงความเห็นและขอ้ควรพจิารณาในรายงาน (อา้งถงึย่อหนา้ที ่11) 

 

ก13. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ได้ยกตัวอย่างให้เหน็ถึงรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่มีต่องบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินว่างบการเงินไดจ้ัดทําตามแม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (อา้งถึง 

ย่อหนา้ที ่14) 

 

ก14.  งบการเงินที่จัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจนาํไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่

ผู้จัดทาํตั้งใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกาํกบัดูแลอาจกาํหนดให้กจิการต้องนาํงบการเงินที่จัดทาํ

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวไปแสดงในฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ดังน้ัน

เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีควรต้องให้ข้อมูลผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีว่า

งบการเงินดังกล่าวได้จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังน้ันอาจจะไม่เหมาะสม

สาํหรับการนาํไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 
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 มาตฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” 
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ขอ้จาํกดัในการเผยแพร่หรือนําไปใช ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก15.  นอกจากน้ีในการให้ข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 14 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการระบุว่า รายงานของผู้สอบบัญชีมีความประสงค์ที่จะรายงานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะ

กลุ่มเท่าน้ัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับ กรณีน้ีอาจจะสามารถกระทาํได้โดยการ

จาํกัดขอบเขตของการเผยแพร่หรือการนาํรายงานของผู้สอบบัญชีไปใช้ นอกจากน้ีตามที่

อ้างถงึในย่อหน้าที่ 14 อาจจะขยายความถงึเร่ืองอื่นๆ และให้ปรับเปล่ียนหัวข้อให้สอดคล้องกนั

ด้วย 
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ภาคผนวก 

(อา้งถงึย่อหนา้ที ่ก13) 

 

ตวัอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินทีจ่ดัทําเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 

ตวัอย่างที ่1   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ที่จัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดในการ

จัดทาํรายงานทางการเงินตามสญัญา (ความมุ่งหมายของตัวอย่างน้ี เพ่ือเป็นการแสดง

ให้เหน็ถงึแม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

 

ตวัอย่างที ่2   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ที่จัดทาํขึ้นตามหลักการบัญชีภาษี

อากรภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (ความมุ่งหมายของตัวอย่างน้ี เพ่ือเป็น

การแสดงให้เหน็ถงึแม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

 

ตวัอย่างที ่3   รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ที่จัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดในการ

จัดทาํรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยหน่วยงานที่ มีอํานาจในการกํากับดูแล 

(ความมุ่งหมายของตัวอย่างน้ี  เพ่ือเป็นการแสดงให้เหน็ถึงแม่บทของการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามควร) 
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ตวัอย่างที ่1 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• งบการเงินจัดทําโดยผูบ้ริหารของกิจการซ่ึงเป็นไปตามขอ้กําหนดในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินตามสญัญา (เป็นตวัอย่างของแม่บทเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ) เพื่อที่จะ

ปฏิบติัตามขอ้กําหนดของสญัญาดงักล่าว ผูบ้ริหารไม่มีทางเลือกอ่ืนสําหรบัแม่บทในการ

จดัทํารายงานทางการเงิน 

• แม่บทในการจัดทํารายงานทางการเงินที่นํามาใช ้คือแม่บทของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

ขอ้ตกลงของงานตรวจสอบแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบ

การเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210  

• การเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีมีขอ้จํากดั 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่นๆ งบการเงินดังกล่าวจัดทาํโดยผู้บริหารของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนด

ในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญาระหว่างบริษัท กขค จาํกดั กบับริษัท

บ้านเมือง จาํกดั ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25X1 (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สญัญา”) 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
13

ต่องบการเงิน
  

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินเหล่าน้ีตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการ

เงินที่กาํหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด  

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

หรือไม่ 
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 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีาร

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิล

ของระบบควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้ นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 ได้

จัดทาํตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญา ในสาระสาํคัญ 

 

หลกัการบญัชีและขอ้จํากดัในการเผยแพร่และการนาํไปใช ้

 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 2 ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกบัหลักการบัญชี งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นเพ่ือช่วย บริษัท กขค จาํกดั ใน

การปฏบิัติตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามที่กาํหนดในสัญญาที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่เหมาะสมสาํหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น รายงานของข้าพเจ้าจัดทาํ

เพ่ือ บริษัท กขค จาํกดั และ บริษัท บ้านเมือง จาํกดั เท่าน้ัน และไม่ควรนาํไปเผยแพร่หรือใช้งาน

โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บริษัท กขค จาํกดั และ บริษัทบ้านเมือง จาํกดั  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่2 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• งบการเงินจัดทําโดยผูบ้ริหารของหา้งหุน้ส่วนซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีภาษีอากรใน

ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศ ก (เป็นตวัอย่างของแม่บทที่มีวตัถุประสงค์

เฉพาะ) เพื่อช่วยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในการจัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา  ผูบ้ริหารไม่มีทางเลือกอ่ืนสําหรบัแม่บทในการจดัทํารายงานทางการเงิน 

• แม่บทในการจดัทํารายงานทางการเงินทีน่าํมาใช ้คือแม่บทของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

• ขอ้ตกลงของงานตรวจสอบแสดงถงึคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 210  

• การเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีมีขอ้จํากดั 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ห้างหุ้นส่วน กขค จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ งบการเงินดังกล่าวจัดทาํโดย

ผู้บริหารของกจิการตามหลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ ก 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
14

ต่องบการเงิน 
 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินเหล่าน้ีตามหลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการ

บังคับใช้กฎหมายของประเทศ ก และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 
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  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของงบ

การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินของห้างหุ้นส่วน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิล

ของระบบควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้ นโดย

ผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินของห้างหุ้นส่วน กขค จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

ได้จดัทาํตาม [อธบิายถงึกฎหมายภาษีอากรที่ใช้] ของประเทศ ก ในสาระสาํคญั 

 

หลกัการบญัชีและขอ้จํากดัในการเผยแพร่และการนาํไปใช ้

 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป  ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 2 ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นเพ่ือช่วยผู้เป็นหุ้นส่วนของห้าง

หุ้นส่วน กขค จาํกดั ในการจัดทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงส่งผลให้งบการเงิน 

น้ีอาจจะไม่เหมาะสมสาํหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น รายงานของข้าพเจ้าจัดทาํเพ่ือ ห้างหุ้นส่วน กขค 

จํากัด และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างเท่าน้ัน และไม่ควรนําไปเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลอื่น

นอกเหนือจาก ห้างหุ้นส่วน กขค จาํกดั และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้าง 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่3 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• งบการเงินจัดทําโดยผูบ้ริหารกิจการซ่ึงเป็นไปตามขอ้กําหนดในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินที่กําหนดโดยหน่วยงานที่มีอํานาจในการกํากบัดูแล (เป็นตวัอย่างของ

แม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยงานที่มีอํานาจ

ในการกํากบัดูแล ผูบ้ริหารไม่มีทางเลือกอ่ืนสําหรบัแม่บทในการจัดทํารายงานทางการ

เงิน 

• แม่บทในการจดัทํารายงานทางการเงินทีน่าํมาใช ้คือแม่บทการนาํเสนอโดยถูกตอ้งตาม

ควร 

• ขอ้ตกลงของงานตรวจสอบแสดงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 210  

• การเผยแพร่หรือการใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีมีขอ้จํากดั 

• ย่อหนา้ทีเ่กีย่วกบัเนื้ อหาอ่ืน ซ่ึงอา้งถงึขอ้เท็จจริงทีผู่ส้อบบญัชีไดอ้อกรายงานของผูส้อบบญัชี

ที่มีต่องบการเงินที่จัดทําโดยบริษทั กขค จํากดั ตามแม่บทที่มีวตัถุประสงคท์ัว่ไป สําหรบัรอบ

ระยะเวลาเดียวกนั 

  

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอื

หุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ

และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ งบการเงินดังกล่าวจัดทาํโดยผู้บริหารของกจิการ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนด

ในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
15

ต่องบการเงิน
 

  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดทาํงบการเงินเหล่าน้ีตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงนิ

ตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด  
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 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมทั้งวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของงบ

การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกจิการ เพ่ือ

ออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ 

ต่อประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของกิจการ
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 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่

จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินของ บริษัท กขค จาํกดัแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กขค จาํกดั โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสาํคัญ ตามข้อกาํหนดในการจัดทาํรายงานทางการเงินตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 4 

ของข้อบังคับเร่ือง ดตถ  
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  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํดังน้ี “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพ่ือ

ออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  20      TSA 800 

หลกัการบญัชี 

 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 2 ซ่ึงอธบิายเกี่ยวกบัหลักการบัญชี งบการเงินน้ีจัดทาํเพ่ือช่วยบริษัท กขค จาํกดั ในการปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดของหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแล จฉช ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่

เหมาะสมสาํหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  

 

เรือ่งอ่ืน 

 

บริษัท กขค จาํกดั ได้จัดทาํงบการเงินฉบับสมบูรณ์แยกต่างหากสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 25X1 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทาํรายงานทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ออกรายงานของผู้สอบ

บัญชีแยกต่างหาก เสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท กขค จาํกดั ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X2 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

 

 

 

 


