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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่
จั ดทาตามแม่ บ ทเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ เฉพาะ” ควรอ่า นร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 200
“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
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คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100 – 700 ใช้ กบั การตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ
บัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับข้ อพิ จารณาพิเศษในการใช้ มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกับการ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้ บริ บทของงบการเงินที่จัดทาตามแม่บทเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรั บปรุง) 1 จะ
เกี่ยวข้ องกับข้ อพิ จารณาพิเศษในการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรือการตรวจสอบ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือรายการบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ ใช้ แทนข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น
และไม่ได้ รวบรวมข้ อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้ องกับแต่ละสถานการณ์ของการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี

วันถือปฏิบตั ิ
4.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บรอบบั ญชี ท่ี
สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเมื่อนามาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ ในการตรวจสอบงบการเงินที่
จัดทาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะคือ ระบุข้อพิจารณาพิเศษอย่างเหมาะสม ที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่องต่อไปนี้
(ก) การตกลงรับงาน
(ข) การวางแผนและการปฏิบัติงาน และ
(ค) การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง และการตรวจสอบเฉพาะ
ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน”

1

TSA 800 (ปรับปรุง)

คาจากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) งบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง งบการเงินที่จัดทาตามแม่บทเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)
(ข) แม่บ ทเพื่ อวั ตถุ ประสงค์เฉพาะ หมายถึง แม่ บทการรายงานทางการเงิ นที่อ อกแบบ
เพื่อให้ เป็ นไปตามความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ เฉพาะราย แม่บทการบัญชี
ในรายงานทางการเงินอาจเป็ นแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร หรือแม่บท
2
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก4)

7.

คาว่า “งบการเงิน” ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ หมายถึง “งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ท่ี
จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้ อกาหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องต้ อง
กาหนดการแสดงรายการ โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
ประกอบเป็ นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ อ้ างอิงถึง “งบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ”
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

ข้อกาหนด
ข้อพิจารณาเมือ่ ตกลงรับงานสอบบัญชี
แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่ อมรับได้
8.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง
3
การเงินที่เกี่ยวข้ องในการจั ดทางบการเงินสามารถยอมรั บ ได้ หรื อไม่ ในการตรวจสอบงบ
การเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีจะต้ องทาความเข้ าใจในประเด็นดังต่อไปนี้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5-ก8)
(ก) วัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน
(ข) ผู้ใช้ งบการเงิน และ
(ค) ขั้นตอนที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการตัดสินใจว่า แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่
ยอมรับได้ ในสถานการณ์น้ัน

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 13(ก)
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6(ก)

2

TSA 800 (ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาเมือ่ ทาการวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
9.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
4
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน
ที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การนามาตรฐานการสอบบัญชีมา
ใช้ น้ันต้ องคานึงถึงข้ อพิจารณาพิเศษในแต่ละสถานการณ์ ของงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก9-ก12)

10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาความเข้ าใจถึงการ
5
เลือกและการนานโยบายบัญชีมาใช้ ของกิจการ ในกรณีท่งี บการเงินนั้นจัดทาตามข้ อกาหนด
ของสั ญญา ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งมี ความเข้ าใจในการตี ความในส่ ว นที่ มี นั ยส าคั ญ ของสั ญญาที่
ผู้บริหารใช้ ในการจัดทางบการเงินดังกล่าว การตีความนั้นจะถือว่ามีนัยสาคัญก็ต่อเมื่อนาการ
ตี ค วามอย่ า งสมเหตุ ส มผลในสถานการณ์ ห นึ่ ง มาใช้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งอย่ า งมี
สาระสาคัญต่อข้ อมูลที่นาเสนอในงบการเงินนั้น
การแสดงความเห็นและข้อพิจารณาในการรายงาน
11. เมื่อมีการแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบ
6
บัญชีต้องนาข้ อกาหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก13- ก19)
คาอธิบายเกีย่ วกับแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีประเมินว่างบการเงินได้
7
มีการอ้ างถึงหรือได้ มีการอธิบายถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ไว้ อย่างเพียงพอ
หรื อไม่ ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาตามข้ อกาหนดของสัญญา ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า
งบการเงินดังกล่าวได้ อธิบายถึงการตีความที่มีนัยสาคัญตามสัญญาซึ่งใช้ อ้างอิงในการจัดทางบ
การเงินอย่างเพียงพอหรือไม่

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 18
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ โดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 11(ค)
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 15

3

TSA 800 (ปรับปรุง)

13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กล่าวถึงรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการเรียงลาดับบางองค์ประกอบของรายงานเป็ นการเฉพาะ ในกรณีของ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่มี ีต่องบการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
(ก) รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดทาและถ้ าจาเป็ น
ควรระบุผ้ ูใช้ งบการเงินนั้น หรื ออ้ างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินที่
จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งได้ รวมข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว และ
(ข) ในกรณี ท่ีผ้ ู บ ริ หารมีก ารเลื อกใช้ แม่ บ ทการรายงานทางการเงิน สาหรั บ การจั ดทางบ
การเงินดังกล่ าว การอธิบายเกี่ยวกับความรั บผิดชอบของผู้บริ หาร8สาหรับงบการเงิน
ดังกล่าวนั้น ควรอ้ างอิงถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องนั้นให้ เป็ นที่ยอมรับภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว
การให้ขอ้ มูลผูอ้ ่านงบการเงินว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาตามแม่บทเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
14. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต้ องมีวรรคเน้ น ข้ อมูล
และเหตุการณ์เพื่อให้ ข้อมูลกับผู้ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้ ถูกจัดทาตามแม่บท
เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งส่งผลให้ งบการเงินดังกล่ าวอาจจะไม่ เหมาะสมที่จะนาไปใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อ่นื (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก21)

การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
คาจากัดความของแม่บทเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก1. ตัวอย่างของแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้

หลักการบัญชีภาษีอากรที่ใช้ จัดทางบการเงินที่ย่ ืนรวมกับแบบแสดงรายการภาษีของ
กิจการ

หลักการบัญชีเงินสดรั บ เงินสดจ่ าย สาหรับข้ อมูลกระแสเงินสดที่กิจการอาจจะได้ รับ
การร้ องขอให้ จัดทาเพื่อยื่นให้ แก่เจ้ าหนี้

ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินที่กาหนดโดยหน่ วยงานกากับดูแลเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลนั้น หรือ

ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินตามข้ อกาหนดของสัญญา เช่น สัญญาออก
หุ้นกู้ สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาการให้ เงินสนับสนุนโครงการ

8

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ก2. ในบางกรณี ท่ีแ ม่ บ ทเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะอ้ า งอิงตามแม่ บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ ง
กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหรื อเป็ นที่ยอมรั บในการออกมาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ แต่ไม่ได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดทั้งหมดของแม่บทดังกล่ าว ตัวอย่ างเช่ น สัญญาที่
กาหนดให้ จัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแห่ งเขตอานาจ
กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็ นส่วนใหญ่ แต่มิใช่ท้งั หมด กรณีเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่
จะอธิบายว่ าแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
อ้ างอิงตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหรือเป็ นที่ยอมรับใน
การออกมาตรฐาน หรื อโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับ อย่างครบถ้ วน หากเป็ นที่ยอมรั บได้ ใน
สถานการณ์ของงานนั้น จากตัวอย่างของสัญญาข้ างต้ น คาอธิบายถึงแม่บทการรายงานทาง
การเงิ น ที่เ กี่ ยวข้ อ งควรอ้ า งถึ งข้ อกาหนดในการจั ดท ารายงานทางการเงิน ตามสัญ ญา จะ
เหมาะสมกว่าอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศนั้น
ก3. ในกรณีท่ไี ด้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก2 นั้น แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เป็ นแม่บทของ
การนาเสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ องตามที่ควร แม้ ว่าแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ อ้างอิงนั้นจะ
เป็ นไปตามแม่ บ ทของการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ถู ก ต้ อ งตามที่ ควรก็ตาม เนื่ องจากแม่ บ ทเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอาจจะไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทั้งหมดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่
กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหรือเป็ นที่ยอมรับหรือโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับซึ่งจาเป็ นต่อการ
นาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ก4. กิจการอาจจัดทาเพียงงบการเงินที่เป็ นไปตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีดังกล่าว
งบการเงินนี้อาจถูกใช้ โดยผู้ใช้ งบการเงินนอกเหนือไปจากที่แม่บทการรายงานทางการเงิน
กาหนด อย่ างไรก็ตามงบการเงิน นี้ ยัง คงได้ รั บ การพิ จารณาว่ า เป็ นงบการเงิ นที่จั ดทาโดยมี
วัตถุ ประสงค์เฉพาะตามวัตถุป ระสงค์ ของมาตรฐานการสอบบัญ ชี แม้ ว่างบการเงินนี้มีการ
เผยแพร่ไปอย่างกว้ างขวาง โดยข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 13-14 ได้ กาหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เข้ า ใจผิ ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ท างบการเงิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น
ประกอบด้ วยข้ อมูลเชิงบรรยายหรือพรรณนา ตามที่แม่บทการรายงานทางการเงิน กาหนดไว้
หรื อ อนุ ญ าตหรื อ เป็ นที่ยอมรั บ ซึ่ งสามารถเปิ ดเผยในหน้ า งบการเงิน หรื อในหมายเหตุ
9
ประกอบงบการเงิน หรือเปิ ดเผยในงบการเงินโดยใช้ การอ้ างอิง

9
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ข้อพิจารณาเมือ่ ตกลงรับงานสอบบัญชี
แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่ อมรับได้ (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 8)
ก5. ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของ
ผู้ใช้ งบการเงิน เป็ นปั จ จั ยหลั ก ในการกาหนดแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่ยอมรั บ ได้ ท่ี
นามาใช้ ในการจัดทางบการเงิน
ก6. แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจจะรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหรื อเป็ นที่ยอมรั บในการเผยแพร่มาตรฐานสาหรั บงบการเงินที่
จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีน้ ี มาตรฐานสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวจะได้ รับ
การยอมรับ หากหน่ วยงานดังกล่ าวได้ ดาเนินตามกระบวนการที่มีความโปร่ งใสเกี่ยวกับการ
ปรึกษาและผ่านการพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแล้ ว ในบางประเทศอาจกาหนดกฎหมาย
หรือข้ อบังคับเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ผ้ ูบริหารกิจการนามาใช้ ในการจัดทางบ
การเงินที่จัดทาเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรั บบางประเภทกิจการ ตัวอย่างเช่ น หน่วยงาน
กากับดูแลอาจจะมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินเพื่อให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ของหน่ ว ยงานกากับดู แลนั้ น ในกรณีท่ีไม่ มีข้อก าหนดอื่น ที่ขัดแย้ ง แม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่นามาใช้ ในการจัดทางบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งจัดทาโดยกิจการดังกล่ าว
ถือเป็ นที่ยอมรับ
ก7. เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ อ้างถึงย่อหน้ าที่ ก6 ซึ่งเป็ นส่วนที่กาหนดเพิ่มเติมโดย
ข้ อก าหนดของกฎหมายหรื อข้ อก าหนดของหน่ วยงานก ากับดู แล มาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่า มีความขัดแย้ งกันระหว่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นกับข้ อก าหนดเพิ่ มเติมนั้ นหรื อไม่ และอธิบายถึง แนวทางในการแก้ ไขความขัดแย้ ง
10
ดังกล่าว
ก8. แม่บทการรายงานทางการเงินที่นามาใช้ อาจเป็ นไปตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการ
เงินของสัญญา หรือตามข้ อกาหนดอื่นนอกเหนือจากที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ก6 และ ก7 ใน
กรณีดังกล่าว การพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินสาหรับงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็ น
ที่ยอมรับได้ หรื อไม่ จะพิจารณาว่าแม่บทนั้นเป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินตามที่
กล่าวไว้ ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 หรือไม่ ในกรณีของแม่บท
เพื่ อ วัตถุ ประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญ ชีต้องใช้ ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาว่ าแม่ บทนั้ นสามารถ
ยอมรับได้ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น สาหรับวัตถุประสงค์ในการกาหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของ
กิ จ การ ณ วั น ที่ข ายสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ผู้ ข ายและผู้ ซ้ ื ออาจจะตกลงกั น อย่ า งรอบคอบในการ
ประมาณการค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญสาหรั บลูกหนี้ท่ีไม่สามารถเรี ยกเก็บได้ ซ่ึ งเหมาะสมและ
10
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เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ซ้ ือและผู้ขาย แม้ ว่าข้ อมูลทางการเงินดังกล่ าวปราศจากความ
เป็ นกลางเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลทางการเงินที่จัดทาโดยเป็ นไปตามแม่บทที่มีวัตถุประสงค์
ทั่วไป
ข้อพิจารณาเมือ่ ทาการวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9)
ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม (ก) ข้ อกาหนดด้ าน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความเป็ นอิสระที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ
(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชี และกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละเรื่อง เว้ นแต่ในกรณีมาตรฐานการ
สอบบัญชี ท้ังหมดไม่ มีความเกี่ยวข้ องหรื อข้ อก าหนดไม่ มีความเกี่ยวข้ อ งกับ การสอบบั ญ ชี
เพราะว่ าไม่ มีเงื่ อนไขตามข้ อกาหนด ในกรณีท่ีมีข้อยกเว้ นนี้ ผ้ ูสอบบัญชี อาจเห็นว่ ามีความ
จาเป็ นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้อง
11
ทาวิธกี ารตรวจสอบอื่นเพื่อให้ บรรลุตามข้ อกาหนดนั้น
ก10. ผู้สอบบัญชีต้องพิ จารณาเป็ นกรณีพิเศษในการนาข้ อกาหนดบางข้ อของมาตรฐานการสอบ
บัญชีมาใช้ ปฏิบัติในการตรวจสอบงบการเงิน ที่จัดทาเพื่ อวัตถุป ระสงค์เ ฉพาะ ตัวอย่างเช่น
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 การใช้ ดุลยพิ นิจว่ าเรื่ องใดที่มีสาระสาคัญต่ อผู้ ใช้ งบ
การเงินจะขึ้นอยู่กับการพิ จารณาความต้ องการข้ อมูล พื้ นฐานทางการเงินของผู้ใช้ งบการเงิน
12
โดยรวม ส่วนในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้ ดุลยพินิจ
ดังกล่ าวนั้นจะอ้ างอิงตามการพิ จารณาความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ งบการเงิน
เฉพาะราย
ก11. ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาเพื่ อวัตถุ ประสงค์เฉพาะ ตัวอย่ างเช่ น งบการเงินที่จัดทาตาม
ข้ อกาหนดของสัญญา ผู้บริ หารของกิจการอาจตกลงกับผู้ ใช้ งบการเงินเฉพาะรายเกี่ยวกับ
ระดับการยอมรั บได้ ของข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ตรวจพบในระหว่ างตรวจสอบซึ่งไม่ได้ รับ
การแก้ ไขหรือแก้ ไขแล้ ว อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของระดับการยอมรับได้ น้ัน ไม่ได้ ปลดเปลื้อง
ภาระหน้ าที่ของผู้ สอบบั ญชี ผู้สอบบัญชียังคงต้ องพิจารณาว่ าเป็ นไปตามการกาหนดระดับ
ความมีสาระสาคัญ ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 14 18 และ 22-23
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 2
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ก12. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 260 (ปรั บ ปรุ ง) กาหนดให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาบุ คคลที่
13
เหมาะสมซึ่งอยู่ในโครงสร้ างการกากับดูแลของกิจการที่จะต้ องสื่อสาร มาตรฐานการสอบ
บัญ ชี รหั ส 260 (ปรั บ ปรุ ง) ระบุ ว่ าในบางกรณี ผ้ ู มีหน้ าที่ในการก ากับ ดู แ ลทุ กท่านมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการบริหารกิจการ และการนาข้ อกาหนดของการสื่อสารไปใช้ ได้ มี การปรับเปลี่ยน
14
โดยตระหนักถึงสถานะนั้น เมื่อกิจการจัดทางบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปฉบับสมบูรณ์
ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจัดทางบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจะ
ไม่ ใช่ ผ้ ู มีหน้ าที่ในการกากับดู แลที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจัดทางบการเงินเพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป
การแสดงความเห็นและข้อพิจารณาในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11)
ก13. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ ยกตัวอย่างให้ เห็นถึงรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญาตที่มีต่องบการเงินที่จัดทาเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างอื่นๆ ของรายงานของ
ผู้สอบบัญชีอาจจะเกี่ยวข้ องกับการรายงานที่มีต่องบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(ดู
ตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบ
15
16
บัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี 570 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบ
17
บัญชี 720 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี 706 (ปรับปรุง))
การนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบตั ิกบั การรายงานต่องบการเงินทีจ่ ดั ทา
เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
ก14. ย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ อธิบายว่าผู้สอบบัญชีต้องนามาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 700 (ปรั บปรุง) ไปปฏิบัติใช้ ในการแสดงความเห็นและการรายงานต่องบ
การเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในการถือปฏิบัติดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่นๆ และอาจเห็นว่าข้ อพิจารณา
พิเศษในย่อหน้ าที่ ก15 – ก19 นั้นมีประโยชน์

13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล”
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก8
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต”
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง”
17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”

8
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การดาเนินงานต่อเนื่อง
ก15. งบการเงิน ที่จัดทาเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์เฉพาะอาจจัดทาขึ้น หรื อไม่ได้ จัดทาขึ้น ตามแม่บ ทการ
รายงานทางการเงิน ที่ใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง (เช่น เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องไม่
18
เกี่ยวข้ องสาหรั บบางงบการเงินที่จัดทาตามหลักการภาษีอากรในบางประเทศ) การอธิบาย
19
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
อาจต้ องปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ น ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับการนาแม่บทการรายงานทางการเงินไป
ปฏิบัติในการจัดทางบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การอธิบายความรับผิดชอบของ
20
ผู้ ส อบบั ญ ชี ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งอาจต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นตามความจ าเป็ น ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ การน ามาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 570
(ปรับปรุง) มาปรับใช้ ในสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ก16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่ือสารเรื่องสาคัญใน
21
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 สาหรับการตรวจสอบงบการเงินเพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ัว ไปฉบั บ สมบู ร ณ์ ของกิจ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ส าหรั บ การ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 จะ
นามาใช้ เมื่อการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่
จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ หรือผู้สอบบัญชีตัดสินใจ
ที่จ ะสื่อสารเรื่ อ งสาคัญ ในการตรวจสอบ เมื่อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบได้ ถูกสื่อสารใน
รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้ นามาตรฐานการสอบ
22
บัญชี รหัส 701 ไปใช้ ท้งั ฉบับ
ข้ อมูลอื่น
23

ก17. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุเรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับข้ อมูลอื่นๆ ในเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ รายงานที่มีงบการเงินที่
จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับให้ ข้อมูลที่นาเสนอในงบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะแก่ เ จ้ า ของ (หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ค ล้ า ยกั น ) จะถื อ ว่ า เป็ นรายงานประจ าปี ตาม
18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 2
19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 34(ข) และ ก48
20

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 39 (ข)(4)
21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
22

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 31
23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่น”
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วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ในกรณีท่งี บการเงินจัดทาขึ้น
ตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คาว่า “ผู้มีส่วนได้ เสียที่คล้ ายกัน” รวมถึงผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม
ซึ่งมีความต้ อ งการข้ อมูลทางการเงินจากงบการเงิ นที่จัดทาเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้
แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อผู้สอบบัญชีทราบว่ากิจการมีแผนที่จะออกรายงานดังกล่าว
ให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ในการตรวจสอบ
งบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน
ก18. ข้ อกาหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) สาหรับผู้สอบบัญชีท่กี าหนดให้
แสดงชื่อผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ นาไปปฏิบัติใช้ สาหรับการ
ตรวจสอบงบการเงิ น ที่ จั ด ท าเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของกิ จ การจดทะเบี ย นในตลาด
24
หลักทรัพย์ด้วย ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับให้ แสดงชื่อของผู้สอบ
บัญชีท่รี ับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชีหรืออาจตัดสินใจแสดงชื่อเมื่อมีการรายงาน
ต่องบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับกิจการอื่นที่นอกเหนือไปจากกิจการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การอ้ างอิงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปฉบับสมบูรณ์
ก19. ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่าเป็ นการเหมาะสมที่จะอ้ างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่อ
วัตถุป ระสงค์ท่ัวไปฉบั บสมบู รณ์ หรื อเรื่ องอื่น ๆ (ดูในมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 706
25
(ปรั บ ปรุ ง )) ไว้ ใ นวรรคเรื่ อ งอื่น ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่จั ด ท าเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะอ้ างอิงถึงความไม่
แน่ น อนที่มีสาระสาคั ญที่เกี่ยวข้ องกับ การดาเนินงานต่อเนื่ องซึ่ งได้ กล่ า วไว้ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปฉบับสมบูรณ์ ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินที่จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
การให้ขอ้ มูลผูอ้ ่ า นงบการเงิน ว่า งบการเงิ นได้จดั ทาตามแม่บ ทเพื่อวัตถุป ระสงค์เฉพาะ (อ้างถึ ง
ย่อหน้าที ่ 14)
ก20. งบการเงินที่จัดทาเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจนาไปใช้ เพื่ อวัตถุประสงค์อ่ นื นอกเหนือจากที่
ผู้จัดทาตั้งใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกากับดูแลอาจกาหนดให้ กจิ การต้ องนางบการเงินที่จัดทา
เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่ าวไปแสดงในฐานข้ อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้ าถึงได้ ดังนั้น
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้ าใจผิด ผู้สอบบัญชีควรต้ องให้ ข้อมูลผู้ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีโดย
อธิบายไว้ ในวรรค “ข้ อมูลและเหตุการณ์ท่เี น้ น” ว่างบการเงินดังกล่าวได้ จัดทาตามแม่บทเพื่อ
24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 45 และ ก56 – ก58
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 10-11
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วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ ดั ง นั้ น อาจจะไม่ เ หมาะสมส าหรั บ การน าไปใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ่ื น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) กาหนดให้ เพิ่มวรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์
แยกต่ า งหากในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี โ ดยใช้ หั ว ข้ อ ที่ เ หมาะสมที่ มี ค าว่ า “ข้ อ มู ล และ
26
เหตุการณ์ท่เี น้ น”
ข้อจากัดในการเผยแพร่หรือนาไปใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก21. นอกจากการให้ ข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 14 ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมในการระบุว่า รายงานของผู้สอบบัญชีมีความประสงค์ท่จี ะรายงานให้ แก่ผ้ ูใช้ เฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น ซึ่งอาจจะสามารถกระทาได้ โดยการจากัดการเผยแพร่ หรือการใช้ ร ายงานของ
ผู้ ส อบบัญ ชี ท้ังนี้ข้ ึนอยู่ กับกฎหมายหรื อข้ อบังคับ ในสถานการณ์ดัง กล่า วนี้ ตามอ้ างถึงใน
ย่อหน้ าที่ 14 อาจจะขยายความถึงเรื่องอื่น และการปรั บเปลี่ยนหัวข้ อให้ สอดคล้ องกันด้ วย (ดู
ตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานฉบับนี้)

26

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 9(ก)
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ภาคผนวก
(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14)
ตัวอย่างของรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินทีจ่ ัดทาเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
ตัวอย่างที่ 1

รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่องบการเงิน ฉบั บสมบรูณ์ ของกิจ การที่ไม่ ใช่ กิจการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการ
เงินของสัญญา (ตั วอย่ างนี้ถือว่ า กิจการใช้ แม่ บทการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในการ
จัดทารายงานทางการเงิน)

ตัวอย่างที่ 2

รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่ องบการเงิ น ฉบั บสมบรู ณ์ ของกิจการที่ ไม่ ใช่ กิจการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีภาษีอากรภายใต้ ขอบเขต
การบังคับใช้ กฎหมาย (ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใน
การจัดทารายงานทางการเงิน)

ตัวอย่างที่ 3

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบรูณ์ ของกิจการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินที่กาหนดโดย
หน่วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล (ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการนาเสนอ
ข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรในการจัดทางบการเงิน)
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ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินของสัญญา(ตัวอย่างนี้
ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดทารายงานทางการเงิน)
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงิน จั ด ทาโดยผู้ บ ริ ห ารของกิจการซึ่ งเป็ นไปตามข้ อก าหนดในการจั ดทารายงาน
ทางการเงิน ของสัญญา (เป็ นตัวอย่า งของแม่ บทเพื่ อวั ตถุ ประสงค์เฉพาะ) ผู้บริ หารไม่ มี
ทางเลือกอื่นสาหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน
 แม่บทการรายงานทางการเงินที่นามาใช้ คือแม่บทของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ไม่ได้ ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปฉบับสมบูรณ์
 ข้ อตกลงในการรั บงานตรวจสอบแสดงถึงค าอธิบ ายความรั บ ผิดชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ องบ
การเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
 ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้ รับ
 ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 จากหลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีได้ รั บ ผู้ สอบบั ญ ชีสรุ ป ว่ า ปราศจากความไม่ แ น่ น อนที่มี
สาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี
นัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
 มีข้อจากัดในการเผยแพร่และการใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี
 ผู้สอบบัญชีไม่จาเป็ นต้ องสื่อสารและตัดสินใจที่จะไม่ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710
 ผู้สอบบัญชีกาหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องนาข้ อกาหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
720 (ปรับปรุง) มาใช้ )
 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการสอดส่ อ งดู แ ลขบวนการในการจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ไม่ ใ ช่
ผู้รับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
 ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอื่น ใดในการรายงานตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ [ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด (บริ ษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงินของบริษัทสาหรั บปี สิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้ จัดทาตาม
ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5 ของสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัท
งจฉ จากัด ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญา”) ในสาระสาคัญ [วรรค
ความเห็นจะอยู่อนั ดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่ านี้
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรี ยงลาดับไว้ ต่อจากวรรค
ความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่ น้น - หลักการบัญชีและข้อจากัดในการเผยแพร่และการนาไปใช้
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงิน
นี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยบริษัทในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินตามที่กาหนด
ในสัญญาที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งส่งผลให้ งบการเงินนี้อาจจะไม่เหมาะสมสาหรับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื
รายงานของข้ าพเจ้ าจัดทาเพื่อ บริษัท และ บริษัท งจฉ จากัด เท่านั้น และไม่ควรนาไปเผยแพร่หรือ
ใช้ งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท และ บริษัท งจฉ จากัด ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้
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1

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทางบการเงินเหล่านี้ตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการ
เงิน ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5 ของสัญญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหาร
พิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถ
นาไปไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้ าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุญาต การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมคาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่
ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง

ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง

1

ตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเหล่านี้ คาว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจจาเป็ นต้ องถูกแทนที่ด้วยคาอื่นที่มี
ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
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ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบ
การเงิน ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบั ติงานตามวิ ธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
2
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุ ป เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ก ารบั ญ ชี เ กี่ยวกับ การดาเนิ น งานต่ อเนื่ องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

ข้ าพเจ้ าได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
2

อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ ีผ้ ูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 2 รายงานผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่ กิจการจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ท่ีจั ดทาตามหลั กการบั ญชี ภาษี อากรภายใต้ ขอบเขตการบั งคับใช้ กฎหมายของ
ประเทศ ก (ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดทารายงานทางการ
เงิน)
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
 ตรวจสอบงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ท่ีจั ด ท าโดยผู้ บ ริ ห ารของห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง เป็ นไปตาม
หลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายของประเทศ ก (เป็ นตัวอย่างของ
แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) เพื่อช่วยผู้เป็ นหุ้นส่วนในการจัดทาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดา ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่นสาหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน
 แม่บทในการจัดทารายงานทางการเงินที่นามาใช้ คือแม่บทของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ข้ อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงถึงคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
 ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้ รับ
 ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 จากหลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีได้ รั บ ผู้ สอบบั ญ ชี สรุ ป ว่ า ปราศจากความไม่ แ น่ น อนที่มี
สาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี
นัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
 มีข้อจากัดในการเผยแพร่และการใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี
 ผู้สอบบัญชีไม่จาเป็ นที่จะต้ องสื่อสารและตัดสินใจที่จะไม่ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
 ผู้สอบบัญชีกาหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องนาข้ อกาหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
720 (ปรับปรุง) มาใช้ )
 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดทางบการเงิน ไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการ
จัดทางบการเงิน
 ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอื่น ใดในการรายงานตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ [ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของ ห้ างหุ้นส่วน ก ข ค จากัด (ห้ างหุ้นส่วน) ซึ่งประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินของห้ างหุ้นส่วน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้ จัดทาตาม
[อธิบายถึงกฎหมายภาษีอากรทีใ่ ช้]ของประเทศ ก ในสาระสาคัญ [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรก
ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากห้ างหุ้นส่วนตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรี ยงลาดับไว้ ต่อจากวรรค
ความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่ น้น - หลักการบัญชีและข้อจากัดในการเผยแพร่และการนาไปใช้
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงิน
นี้จัดทาขึ้นเพื่ อช่ วยผู้เป็ นหุ้นส่วนของห้ างหุ้ นส่วนในการจัดทาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา ซึ่งส่งผลให้ งบการเงินนี้ อาจจะไม่เหมาะสมสาหรั บ ใช้ เพื่ อวั ตถุ ประสงค์อ่ืน รายงานของ
ข้ าพเจ้ าจัดทาเพื่อ ห้ างหุ้นส่วน และผู้เป็ นหุ้นส่วนของห้ างหุ้นส่วนเท่านั้น และไม่ควรนาไปเผยแพร่
หรือใช้ งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก ห้ างหุ้นส่วน และผู้เป็ นหุ้นส่วนของห้ างหุ้นส่วน ข้ าพเจ้ า
มิได้ แสดงความเห็นแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน

3

ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีภาษีอากรในขอบเขตการบังคับ
ใช้ กฎหมายของประเทศ ก และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิจารณาว่ าจาเป็ น
เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของห้ างหุ้นส่วนในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกห้ างหุ้ นส่วน
หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของห้ างหุ้นส่วน
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถ
นาไปไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่ อหน้ าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุญาต การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมคาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่
ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง

ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบ
การเงิน ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบั ติงานตามวิ ธีการ

3

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
4
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของห้ างหุ้นส่วน
สรุ ป เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบั ญ ชี เ กี่ยวกับ การดาเนิ น งานต่ อเนื่ องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

ข้ าพเจ้ าได้ ส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)

4

อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ ผี ้ ูสอบบัญชี มีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ตัวอย่ างที่ 3 รายงานผู้ สอบบัญ ชี ต่อ งบการเงิน ฉบับ สมบู รณ์ ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ที่จัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงิน ที่กาหนดโดยหน่ วยงานที่มี
อานาจในการกากับดูแล(ตัวอย่างนี้ถือว่า กิจการใช้ แม่บทการนาเสนอโดยถูกต้ องตามที่ควรในการ
จัดทารายงานทางการเงิน)
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทาโดย
ผู้ บ ริ หารกิจ การซึ่ งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดในการจั ดทารายงานทางการเงิ น ที่ก าหนดโดย
หน่ วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล (เป็ นตัวอย่างของแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อ กาหนดของหน่ วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล ผู้ บริ หารไม่ มี
ทางเลือกอื่นสาหรับแม่บทการรายงานทางการเงิน
 แม่บทในการจัดทารายงานทางการเงินที่นามาใช้ คือแม่บทการนาเสนอโดยถูกต้ องตามควร
 ข้ อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 210
 ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุ ปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้ รับ
 ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 จากกลักฐานการสอบบั ญชี ท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่า มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
(ปรับปรุง) ซึ่งได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญในงบการเงินอย่าง
เพียงพอ
 มีข้อจากัดในการเผยแพร่หรือการใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี
 ผู้สอบบัญชีถูกกาหนดโดยหน่ วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลให้ ต้องสื่อสารเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ตามข้ อกาหนดของหน่ วยงานที่มีอานาจ
ในการกากับดูแล
 ผู้สอบบัญชีกาหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องนาข้ อกาหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
720 (ปรับปรุง) มาใช้ )
 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดทางบการเงิน ไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการ
จัดทางบการเงิน
 ผู้สอบบัญชี ไม่ มีความรับผิดชอบอื่นใด ในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด (บริ ษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25x1 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดี ยวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4 ของข้ อบังคับ
เรื่อง ดตถ [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีท่กี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่ านี้
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรี ยงลาดับไว้ ต่อจากวรรค
ความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่ น้น – หลักการบัญชี
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินนี้
จัดทาเพื่อช่วยบริษัท ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของหน่วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล {จฉช}
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ง บการเงิ น นี้ อาจจะไม่ เ หมาะสมส าหรั บ ใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ่ืน ข้ า พเจ้ า มิ ไ ด้ แ สดง
ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้ อ 6 ซึ่งระบุว่า บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิสาหรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 จานวน....บาท และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
สูงกว่าสินทรัพย์รวมจานวน …. บาท ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่ าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้ เห็นว่า มีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิด ข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ข้าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรั บเรื่ องเหล่ านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคความไม่
แน่ น อนที่มีสาระสาคั ญที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การดาเนิ น งานต่ อเนื่ อ ง ข้ า พเจ้ า ได้ กาหนดเรื่ อ งที่จะกล่ า ว
ต่อไปนี้เป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้ าพเจ้ า
[คาอธิบายเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่ งตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
701]
เรือ่ งอื่น
บริษัทได้ จัดทางบการเงินฉบับ สมบูรณ์แยกต่างหากสาหรั บ ปี สิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ าพเจ้ าได้ ออกรายงานของผู้สอบบัญชี แยกต่างหาก
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25x2
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน

5

ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่ านี้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตาม
6
ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานทางการเงินตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4 ของข้ อบั งคับเรื่ อง ดตถ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด

5

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
6

อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ ผี ้ ูสอบบัญชี มีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถ
นาไปไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้ าที่ 41 (ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุญาต การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมคาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่
ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง

ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบ
การเงิน ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบั ติงานตามวิ ธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
7
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุ ป เกี่ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ การดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร

ข้ าพเจ้ าได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับความสัมพั นธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมาก
ที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ า
ได้ อธิบายเรื่ อ งเหล่ า นี้ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชีเว้ น แต่กฎหมายหรื อข้ อบั งคับไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่ องดังกล่ าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว
7

ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การ
ตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม
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ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ………………
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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