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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 580 - หนังสือรับรอง ที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทําซํา้ โดยได้ รับอนุ ญาตจาก IFAC ทั้งนี้
ขั้น ตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศได้ รั บ การพิ จ ารณาจาก IFAC และ
การแปลนี้ได้ ดาํ เนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐานทีอ่ อก
โดย IFAC” ข้ อความของมาตรฐานการสอบบัญ ชี ระหว่ างประเทศทั้งหมดที่ไ ด้ รับการอนุ มัติคือ
ข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 580 - หนังสือรับรอง ©
2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 - หนังสือรับรอง © 2012 สงวนลิขสิทธิ์
โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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ภาคผนวก 1 รายชื่อมาตรฐานสอบบัญชีท่มี ีข้อกําหนดให้ ขอหนังสือรับรอง
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างหนังสือรับรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ควรอ่านร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการขอหนังสือ
รับรองจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) เพื่อตรวจสอบงบ
การเงิน

2.

ภาคผนวกที่ 1 แสดงรายชื่อมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่มีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับหนังสือ
รับรอง ข้ อกําหนดเฉพาะสําหรับหนังสือรับรองตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่จาํ กัดใน
การนําไปปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

หนังสือรับรองในฐานะหลักฐานการสอบบัญชี
3.

หลักฐานการสอบบัญชีเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ในการสรุปผลในการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี1 ส่วนหนังสือรับรองนั้นเป็ นข้ อมูลจําเป็ นที่ผู้ สอบบัญชีต้องใช้ ในการตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการ หนังสือรับรองจึงถือเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่คี ล้ ายคลึงกับการตอบ
คําถาม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

4.

ถึงแม้ หนั งสือรั บรองจะให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีจาํ เป็ นแล้ ว แต่ หนังสือรับรองยังมิได้ ให้
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การที่ผ้ ูบริหารได้
ออกหนังสือรับรองที่เชื่อถือได้ น้ั น มิได้ มีผลกระทบต่อลักษณะหรือขอบเขตของหลักฐาน
การสอบบัญชีอ่นื ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร
หรือเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เฉพาะเรื่อง

วันถือปฎิบตั ิ
5.

1

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 5 (ค)
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วัตถุประสงค์
6.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) ได้ มาซึ่งหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม)
ว่าพวกเขาได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเขาในการจัดทํางบการเงินและความครบถ้ วน
ของข้ อมูลที่จัดให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
(ข) สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินหรือสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การ
รับรองไว้ ในงบการเงินเฉพาะเรื่องโดยใช้ หนังสือรับรองในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าจําเป็ น
หรือตรงตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น และ
(ค) เพื่ อตอบสนองอย่ างเหมาะสมเมื่ อได้ รั บหนั งสือรั บ รองจากผู้ บริ หารและผู้ มี หน้ า ที่
ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) หรือเมื่อไม่ได้ รับหนังสือรับรองตามที่ผ้ ูสอบบัญชี
ร้ องขอ

คําจํ ากัดความ
7.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ได้ กาํ หนดคําจํากัดความสําหรับคําศัพท์ดังต่อไปนี้
หนังสือรับรอง หมายถึง คํารับรองที่เป็ นลายลักษณ์อักษร ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับจากผู้บริหารเพื่อ
ยืนยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื หนังสือรับรองตามความหมาย
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่รวมถึงงบการเงิน สิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง หรือเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี

8.

การอ้ างถึง “ผู้บริหาร” นั้น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ หมายถึง ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) นอกจากนี้ ผู้บริหารมีภาระหน้ าที่ในการจัดทําและนําเสนอ
งบการเงินอย่างถูกต้ องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

ข้อกําหนด
ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั คําร้องขอให้ออกหนังสือรับรอง
9.

ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารที่รับผิดชอบต่องบการเงินและที่มีความรู้ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก6)
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หนังสือรับรองเกีย่ วกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
การจัดทํางบการเงิน
10.

ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารจัดทําหนังสือรับรองว่าผู้บริหารได้ ปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนใน
การจัดทํางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการนําเสนออย่าง
ถูกต้ องตามที่ควร ตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี2 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก9,
ก14 และ ก22)

การให้ขอ้ มูลและความครบถ้วนของรายการ
11. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารจัดทําหนังสือรับรอง ว่า
(ก) ผู้ บริหารให้ ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ สอบบัญชีและให้ ผู้ สอบบัญชีเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่ตกลงไว้ ในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี3 และ
(ข) รายการทั้งหมดได้ รับการบันทึกแล้ วและรวมอยู่ในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก9,
ก14 และ ก22)
คําอธิบายถึงความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารในหนังสือรับรอง
12. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้ องถูกอธิบายในหนังสือรับรองตามย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ใน
ลักษณะเดียวกับที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ถูกอธิบายไว้ ในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
หนังสือรับรองอื่น
13. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีขอหนังสือรับรอง นอกเหนือจากหนังสือ
รับรองตามข้ อกําหนดดังกล่าว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะต้ องได้ รับ
หนังสือรับรองฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ เพื่อใช้ สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
กับงบการเงินหรือสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เฉพาะเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในงบการเงิน
ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองอื่นดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10-ก13, ก14 และ ก22)
วันทีแ่ ละรอบระยะเวลาทีค่ รอบคลุมในหนังสือรับรอง
14. วันที่ในหนั งสือรั บรองต้ องใกล้ เคียงกับวันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ต่องบการเงินเท่าที่จะ
สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ แต่ ต้องไม่ หลังจากวันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงิ น
หนังสือรับรองต้ องทําขึ้นสําหรับงบการเงินทั้งหมดและสําหรับรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก18)
2
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6(ข)(1)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 6(ข)(3)
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รูปแบบของหนังสือรับรอง
15. หนังสือรับรองต้ องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรองที่ส่งถึงผู้ สอบบัญชี ถ้ ากฎหมายหรือ
ข้ อบังคับกําหนดให้ ผ้ ูบริหารมีแถลงการณ์เป็ นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความ
รั บ ผิด ชอบของผู้ บ ริ หาร และผู้ สอบบัญ ชี พิจารณาแล้ วเห็น ว่ าแถลงการณ์น้ั นให้ คํารั บรอง
บางส่วนหรือทั้งหมดที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 10 หรือ 11 เรื่องที่เกี่ยวข้ องที่อยู่ในแถลงการณ์
นั้นไม่จาํ เป็ นต้ องรวมอยู่ในหนังสือรับรองอีก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19-ก21)
ความสงสัยในความน่าเชื่อถือในหนังสือรับรองและการไม่ได้รบั หนังสือรับรองทีข่ อ
ความสงสัยในความน่าเชือ่ ถือของหนังสือรับรอง
16. เมื่อผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ จริยธรรม หรือความ
เพียรของผู้บริหาร หรือคํามั่นของผู้บริหารในการบังคับใช้ ส่งิ เหล่านี้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา
ผลกระทบของเรื่องดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของคํารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์
อักษร) และหลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24-ก25)
17. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่หี นังสือรับรองไม่สอดคล้ องกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ผู้สอบบัญชี
ต้ องปฏิบัติงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อพยายามแก้ ไขเรื่องดังกล่าว ถ้ าเรื่องนั้นยังไม่สามารถ
แก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาใหม่ ในเรื่องของการประเมินความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์
จริยธรรม หรือความเพียรของผู้บริหาร หรือคํามั่นของผู้บริหารในการบังคับใช้ ส่งิ เหล่านี้ และ
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบของเรื่องดังกล่าวที่อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของคํารับรอง
(วาจา หรือ ลายลักษณ์อกั ษร) และหลักฐานทั่วไปในการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
18. เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่าหนังสือรับรองไม่น่าเชื่อถือ ผู้สอบบัญชีต้องกระทําการอย่างเหมาะสม
ซึ่งรวมถึงการระบุ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่ อความเห็น ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ต าม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7054 ที่เกี่ยวกับข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับนี้
การไม่ได้รบั หนังสือรับรองตามทีร่ อ้ งขอ
19. กรณีท่ผี ้ ูบริหารไม่ให้ หนังสือรับรองฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับตามที่ผ้ ูสอบบัญชีขอ ผู้สอบบัญชี
ต้ อง
(ก) สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร
(ข) ประเมิ นความซื่ อสัต ย์ของผู้ บ ริ หารอีก ครั้ งและประเมินผลกระทบที่อาจมีต่ อ ความ
น่ าเชื่อถือของคํารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) และหลักฐานการสอบบัญชี
โดยทั่วไป และ
4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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(ค) กระทําการอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ที่เกี่ยวกับข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานฉบับนี้
หนังสือรับรองเกีย่ วกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 เมื่อ
(ก) ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของผู้บริหาร จนทําให้ หนังสือรับรอง
ที่ถูกกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือ
(ข) ผู้บริหารไม่จัดทําหนังสือรับรองตามย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ให้ กบั ผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก26-ก27)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
หนังสือรับรองในฐานะหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)
ก1. หนังสือรับรองเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่สี าํ คัญ ถ้ าผู้บริหารแก้ ไข หรือไม่ให้ หนังสือรับรอง
ตามที่ขอ อาจเป็ นสัญญาณเตือนผู้สอบบัญชีถึงความเป็ นไปได้ ท่อี าจมีหนึ่งหรือหลายประเด็น
ที่มีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การขอคํารับรองที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนวาจา ในหลายกรณีอาจ
ทําให้ ผ้ ูบริหารพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดซึ่งจะเพิ่มคุณภาพของคํารับรอง
ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั คําร้องขอให้ออกหนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก2. หนังสือรับรองจะถูกขอจากผู้ท่คี วามรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้อาจ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั โครงสร้ างการบริหารของกิจการและกฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
อย่ างไรก็ตามผู้บริหาร (นอกเหนือ จากผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกํา กับ ดูแ ล) มัก เป็ นผู้ รับ หน้ า ที่น้ ี
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้ าฝ่ ายบัญชี หรือผู้มีตาํ แหน่งเทียบเท่าอาจถูกร้ องขอให้ ทาํ หนังสือ
รับรอง หรือ ในบางสถานการณ์ หน่ ว ยงานอื่น เช่น ผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกํา กับ ดูแ ล อาจเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินเช่นกัน
ก3. เนื่องจากความรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ผู้บริหารถูกคาดหวังว่ามีความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการของกิจการในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงินและสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในหนังสือรับรอง
ก4. ในบางกรณี ผู้บริหารอาจตัดสินใจสอบถามผู้อ่นื ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
และในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ รวมถึงบุคคลผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
เรื่องที่ถูกขอในหนังสือรับรอง บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง
•
นั กคณิตศาสตร์ ประกันภัย สําหรั บการวัดผลทางบัญชี ของการประกันภัย
•
วิ ศ วกรผู้ อ าจรั บ ผิด ชอบและเป็ นผู้ มี ค วามรู้เ ฉพาะด้ า นเกี่ย วกับ การวั ด ผลหนี้ สิน ที่
เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม
•
ที่ปรึกษาภายใน ผู้ให้ ข้อมูลที่จาํ เป็ นในการตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับการฟ้ องร้ อง
ตามกฎหมาย
ก5. ในบางกรณีหนังสือรับรองอาจมีข้อความเงื่อนไขเพื่อแสดงให้ เห็นว่ าหนังสือรับรองดังกล่ าว
ถูกทําขึ้นตามความรู้และความเชื่อที่ดีท่สี ดุ ของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีสามารถยอมรับคํากล่าวนั้น
ได้ อย่างสมเหตุสมผล ถ้ าผู้สอบบัญชีได้ รับคํารับรองจากผู้ท่เี หมาะสมทั้งในเรื่องความรับผิดชอบ
และความรู้ในเรื่องที่รวมอยู่ในหนังสือรับรอง
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ก6. เพื่ อเน้ นถึงความจํา เป็ นที่ใ ห้ ผ้ ู บริ หารจัด ทําหนั งสือรั บ รอง ผู้ สอบบัญ ชี อาจขอให้ ผ้ ู บริ หาร
ยื น ยั น ในหนั ง สือ รั บ รองว่ า ผู้ บ ริ ห ารได้ มี ก ารสอบถามตามที่เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ต นมี ค วาม
เหมาะสมที่จะสามารถทําหนังสือรับรองได้ ผู้บริหารไม่ได้ ถูกคาดหวังให้ ต้องตอบคําถามที่เกิน
กว่ากระบวนการภายในปกติท่มี ีอยู่ของกิจการ
หนังสือรับรองเกีย่ วกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10-11)
ก7. หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ ในระหว่ า งการตรวจสอบว่ า ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ฏิบั ติ ต ามความ
รับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ไม่เพียงพอ ถ้ าไม่ได้ รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า
ตนเชื่อว่าตนได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านั้นแล้ ว เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสิน
โดยใช้ เพียงหลักฐาน การสอบบัญชีอ่นื ว่าผู้บริหารจัดทําและนําเสนองบการเงินและให้ ข้อมูล
ต่ อผู้ สอบบัญชีบนพื้ นฐานที่รับทราบร่ วมกันและความเข้ าใจเกี่ยวกับความรั บผิดชอบของ
ผู้บริหาร ตัวอย่างเช่ น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปว่าผู้บริหารให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
ตามที่ตกลงในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีโดยไม่สอบถามผู้บริหาร หรือได้ รับคํายืนยัน
ว่าได้ ให้ ข้อมูลเหล่านั้น
ก8. หนังสือรับรองตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 10 และ 11 ถูกจัดทําขึ้นเพื่ อให้ มีการรับทราบ
และเข้ าใจร่ วมกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารตามข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
เพื่อเป็ นการยืนยันว่าผู้บริหารได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ โดยในกรณีท่วั ไป อาจเป็ นการขอให้
ผู้บริหารยืนยันการรับทราบและความเข้ าใจในความรับผิดชอบของเขาอีกครั้งในหนังสือรับรอง
แต่ในบางกรณีอาจจะเหมาะสมเฉพาะเมื่อ
•
ผู้ท่ลี งชื่อในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีในนามของกิจการไม่ได้ มีความรับผิดชอบ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
•
ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีถูกจัดเตรียมในปี ก่อน
•
มีข้อบ่งชี้ว่าผู้บริหารเข้ าใจผิดในความรับผิดชอบของตน หรือ
•
ในสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปทําให้ เหมาะสมที่จะทํา
การดําเนินการในกรณีดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2105
การขอคํายืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการรับทราบและความเข้ าใจในความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่องความรู้และความเชื่อที่ดีท่สี ดุ ของผู้บริหาร (ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ก5
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้)

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 6 (ข)
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ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก9. ข้ อบังคับ เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิ นของกิจการภาครั ฐอาจกว้ า งกว่ า ของกิจการอื่น
ดังนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
ภาครัฐนั้นอาจมีเพิ่มเติมในหนังสือรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงการเขียนคํารับรองเพื่อยืนยันว่ารายการ
และเหตุการณ์ท่มี ีการดําเนินการอยู่เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับหรือหน่วยงานอื่น ๆ
หนังสือรับรองอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
หนังสือรับรองเพิ่มเติมเกีย่ วกับงบการเงิน
ก10. นอกเหนือจากหนังสือรับรองตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอคํา
รับรองอื่นของผู้บริหารเกี่ยวกับงบการเงิน คํารับรองเช่นนี้ถอื เป็ นส่วนเสริม ไม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของหนังสือรับรองตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 หนังสือรับรองนี้อาจรวมถึงคํารับรองดังต่อไปนี้
•
การเลือกและการประยุกต์ใช้ นโยบายบัญชีมีความเหมาะสมหรือไม่ และ
•
เรื่องต่อไปนี้ได้ ถูกรับรู้ วัดค่า แสดงหรือเปิ ดเผยตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องหรือไม่
o แผนหรื อเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่ อมูลค่ าคงเหลื อหรื อการจําแนกประเภท
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ
o หนี้สนิ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจจะเกิดขึ้น
o กรรมสิทธิ์ การกํากับดูแลสินทรัพย์ ภาระคํา้ ประกันของสินทรัพย์และสินทรัพย์ท่ี
วางไว้ เป็ นหลักประกัน และ
o ลักษณะของกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อตกลงตามสัญญาที่อาจมีผลต่องบการเงิน
รวมถึงการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือรับรองเพิ่มเติมเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลกับผูส้ อบบัญชี
ก11. นอกเหนือจากหนังสือรับรองที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 11 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจําเป็ น
ที่จะขอให้ ผ้ ูบริหารให้ หนังสือรับรองว่าได้ แจ้ งกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อบกพร่องในการควบคุม
ภายในทั้งหมดที่ผ้ ูบริหารทราบ
หนังสือรับรองเกีย่ วกับสิ่งทีผ่ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเรือ่ ง
ก12. เมื่อได้ รับหลักฐานหรือการประเมินเกี่ยวกับดุลยพินิจและเจตนาผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณา
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
•
การดําเนินการที่ผ่านมาของกิจการเกี่ยวกับเจตนาที่กาํ หนดไว้ ของกิจการ
•
เหตุผลของกิจการที่เลือกแนวปฏิบัติใดแนวปฏิบัติหนึ่ง
•
ความสามารถของกิจการในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่เี ฉพาะเจาะจง
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•

ความมีอยู่หรือการขาดแคลนข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจได้ รับในระหว่างการตรวจสอบที่อาจไม่
สอดคล้ องกับดุลยพินิจหรือเจตนาของผู้บริหาร

ก13. นอกจากนี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาถึ ง ความจํา เป็ นที่จ ะขอให้ ผ้ ู บ ริ ห ารให้ ห นั ง สือ รั บ รอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เฉพาะเรื่องในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเพื่อใช้
สนับสนุนความเข้ าใจที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับจากหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื เกี่ยวกับดุลยพินิจหรือ
เจตนาของผู้บริหาร หรือความครบถ้ วนของหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืนต่อสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ เฉพาะเรื่อง ตัวอย่างเช่น หากเจตนาของผู้บริหารมีความสําคัญต่อวิธกี ารประเมิน
มูลค่ าของเงินลงทุน จึงอาจเป็ นไปไม่ ได้ ท่ีจะได้ รับหลั กฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ าง
เพียงพอโดยไม่มีหนังสือรับรองเกี่ยวกับเจตนาของผู้บริหารในเรื่องนี้ ถึงแม้ ว่าหนังสือรับรอง
เช่ นนี้ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีจาํ เป็ น แต่ กไ็ ม่ ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ าง
เพียงพอในตนเองสําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ คาํ รับรองไว้
การสือ่ สารถึงจํ านวนเงินทีย่ อมรับได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10-11, และย่อหน้ าที่ 13)
ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีรวบรวมข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
พบระหว่างการตรวจสอบ ที่นอกเหนือจากข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ไม่สาระสําคัญอย่างแน่
ชัด6 ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดจํานวนเงินที่ยอมรับได้ สาํ หรับข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่สามารถ
อ้ างได้ ว่าไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด ในทํานองเดียวกันผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการสื่อสารจํานวน
เงินที่ยอมรับได้ กบั ผู้บริหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอหนังสือรับรอง
วันทีแ่ ละรอบระยะเวลาทีค่ รอบคลุมในหนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก15. เนื่องจากหนังสือรับรองเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่จี าํ เป็ น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็น
และไม่สามารถลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ในหนังสือรับรอง นอกจากนี้ เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีให้ ความสําคัญต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อาจ
ต้ องมีการปรับปรุงหรือเปิ ดเผยในงบการเงิน หนังสือรับรองจะลงวันที่ใกล้ เคียงเท่าที่จะสามารถ
ทําได้ ในทางปฏิบัติแต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ก16. ในบางสถานการณ์ อาจเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะได้ รับหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เฉพาะเรื่องต่องบการเงินในระหว่ างการตรวจสอบ ซึ่งในกรณีน้ ี
อาจจําเป็ นที่จะต้ องขอหนังสือรับรองที่เป็ นปัจจุบันด้ วย

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
ย่อหน้ าที่ 5
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ก17. หนังสือรับรองนั้นครอบคลุมรอบระยะเวลาทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจาก
ผู้บริหารต้ องรับรองอีกครั้งว่าหนังสือรับรองที่เคยทําสําหรับรอบระยะเวลาก่อนยังคงเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอาจตกลงถึงรูปแบบการเขียนหนังสือรับรองโดยปรับหนังสือรับรองที่
เกี่ยวกับงวดก่อนให้ เป็ นปัจจุบันโดยระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนังสือรับรองหรือไม่ ถ้ ามี
ให้ บอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ก18. อาจมีสถานการณ์ท่ผี ้ ูบริหารปัจจุบันไม่ได้ ดาํ รงตําแหน่งตลอดรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เช่น ผู้บริหารอาจอ้ างว่าไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะให้ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดใน
หนังสือรับรอง เนื่องจากตนไม่ อยู่ ในตําแหน่ งในระหว่ างรอบระยะเวลานั้ น อย่ างไรก็ตาม
ข้ อ เท็จ จริง ดังกล่าวไม่ได้ ลดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวต่องบการเงินโดยรวม ดังนั้น
ความต้ องการของผู้สอบบัญชีในการขอหนังสือรับรองสําหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดยังคงมีอยู่
รูปแบบของหนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก19. หนั งสือรั บรองจะอยู่ ในรูปแบบของจดหมายที่ส่งถึงผู้ สอบบัญชี ในบางครั้ งกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับกําหนดให้ ผ้ ูบริหารมีแถลงการณ์เป็ นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความ
รั บผิดชอบของผู้ บริ หาร แม้ ว่าข้ อความนี้จะส่งถึงผู้ ใช้ งบการเงิน หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าแถลงการณ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของหนังสือรับรองที่เหมาะสมใน
บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 10 หรือ 11 ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้ องที่อยู่ใน
ข้ อความนั้นไม่จาํ เป็ นต้ องรวมอยู่ในหนังสือรับรอง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีใน
การตัดสินใจ รวมถึง
•
แถลงการณ์ดังกล่ าวมีการยืนยันถึงการบรรลุความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่อหน้ าที่ 10
และ 11 หรือไม่
•
แถลงการณ์ดังกล่าวเป็ นข้ อความของบุคคลที่ผ้ ูสอบบัญชีขอหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้ อง
หรือได้ รับการอนุมัติจากบุคคลที่ผ้ ูสอบบัญชีขอหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้ อง หรือไม่
•
มีการส่งสําเนาแถลงการณ์น้ ีให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน เท่าที่จะสามารถ
ทําได้ ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน (ดูย่อ
หน้ าที่ 14)
ก20. ข้ อความที่เป็ นทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ หรือการอนุมัติงบการเงิน
ไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับผู้สอบบัญชีท่จี ะมั่นใจว่าหนังสือรับรองที่จาํ เป็ นทั้งหมดได้ รับ
การรับรองอย่างรอบคอบ การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายหรือ
ข้ อบังคับไม่ถอื เป็ นสิ่งทดแทนการขอหนังสือรับรอง
ก21. ภาคผนวกที่ 2 แสดงตัวอย่างหนังสือรับรอง
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การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10-11 และ ย่อหน้ าที่ 13)
ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
เกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ผ้ ูสอบบัญชีขอจากฝ่ ายบริหาร7
ความสงสัยในความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองและการไม่ได้รบั หนังสือรับรอง
ความสงสัยในความน่าเชือ่ ถือของหนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16-17)
ก23. ในกรณีท่พี บความไม่สอดคล้ องระหว่างหนังสือรับรองของผู้บริหารฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ
กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ จากแหล่งอื่น ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจจะพิ จ ารณาว่ า การ
ประเมินความเสี่ยงยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ และถ้ าไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรประเมินความ
เสี่ยงใหม่และกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินใหม่น้ัน
ก24. เมื่อผู้สอบบัญชีกงั วลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ จริยธรรม หรือความเพียร
ของผู้บริหาร หรือเกี่ยวกับคํามั่นของผู้บริหารในการเคร่งครัดต่อสิ่งเหล่านี้ อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
สรุป ว่ า มี ค วามเสี่ย งในการบิ ด เบื อ นงบการเงิ น ของผู้ บ ริ ห ารเกิด ขึ้ น และงานตรวจสอบไม่
สามารถดําเนินได้ ในกรณีน้ ีผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาถอนตัวจากการรับงาน ถ้ าการถอนตัวเป็ น
สิ่งที่เป็ นไปได้ ตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ เว้ นแต่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลวางมาตรการแก้ ไข
อย่ างเหมาะสม อย่ างไรก็ตาม มาตรการดังกล่ าวอาจไม่ เพียงพอที่จะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีบันทึกเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่าง
การตรวจสอบข้ อสรุป และการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํ คัญของผู้สอบบัญชีในการ
สรุปผลดังกล่ าว8 ผู้สอบบัญชีอาจระบุเรื่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความ
ซื่อสัตย์จริยธรรม หรือความเพียรของผู้บริหาร หรือเกี่ยวกับคํามั่นของผู้บริหารในการบังคับใช้
สิ่งเหล่านี้ แต่สรุปว่าหนังสือรับรองยังคงน่าเชื่อถือ ในกรณีน้ ี เรื่องที่มีสาระสําคัญดังกล่าวจะถูก
บันทึกตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230

7
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 16 (ค) (2)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8 (ค) และ ย่อหน้ าที่ 10
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หนังสือรับรองเกีย่ วกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก26. ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ก7 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตัดสินใจโดยใช้ เพียงหลักฐานการสอบบัญชี
อื่นแต่ เพียงอย่ างเดียวว่ าผู้บริหารปฏิบัติหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่อ้างถึงในย่ อหน้ าที่ 10
และ 11 แล้ ว ดังนั้น ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 20 (ก) ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีสรุปว่าหนังสือ
รับรองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือเมื่อผู้บริหารไม่จัดทําหนังสือรับรองให้
ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอได้ ผลกระทบที่
อาจเป็ นไปได้ ต่องบการเงินจากการที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอตามที่กล่ าวข้ างต้ น ไม่สามารถเจาะจงเฉพาะองค์ประกอบบัญชีหรือรายการใดในงบ
การเงินได้ ดังนั้น ผลกระทบจึงแผ่กระจาย มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 กําหนดให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินในกรณีดังกล่าว9
ก27. หนังสือรับรองที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผ้ ูสอบบัญชีขอ ไม่ได้ หมายความว่าผู้บริหารไม่ได้
ให้ คํารั บรอง อย่ างไรก็ตาม เหตุ ผลของการปลี่ยนแปลงนั้นอาจมีผลกระทบต่ อการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น
•
หนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดทํางบ
การเงิน อาจระบุว่า ผู้บริหารเชื่อว่า งบการเงินได้ ถูกจัดทําตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีสาระสําคัญ ซึ่งข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 20 ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้
เนื่องจากผู้สอบบัญชีสรุปว่าผู้บริหารได้ ให้ หนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือแล้ ว อย่างไรก็ตาม
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีต่อการแสดง
ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
•
หนังสือรับรองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
แก่ผ้ ูสอบบัญชีตามที่ตกลงกันในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี อาจระบุว่า ผู้บริหาร
เชื่อว่า ผู้บริหารได้ ให้ ข้อมูลดังกล่าวแก่ผ้ ูสอบบัญชีครบถ้ วนแล้ ว ยกเว้ นข้ อมูลที่ถูกทําลาย
เนื่องจากไฟไหม้ ซึ่งข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 20 ไม่ สามารถนํามาปฏิบัติได้ เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีสรุปว่าผู้บริหารได้ ให้ หนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือแล้ ว อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาผลกระทบของความแผ่กระจาย ของข้ อมูลที่ถูกทําลายจากไฟไหม้ ต่องบ
การเงิน และผลกระทบต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้ าที่ 9
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 2)

รายชื่อมาตรฐานการสอบบัญชีทีต่ อ้ งการหนังสือรับรองเฉพาะเรือ่ ง
ภาคผนวกนี้ระบุถงึ ย่อหน้ าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่น ที่มีผลในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับรอบหรือปี บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่กาํ หนดให้ มีหนังสือรับรอง
เฉพาะเรื่อง รายการนี้ไม่สามารถทดแทนการพิจารณาข้ อกําหนดและการนําไปใช้ ท่ีเกี่ยวข้ อง และ
คําอธิบายอื่นในมาตรฐานการสอบบัญชี
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการ
ทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 39
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบ
การเงิน” ย่อหน้ าที่ 16
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 14
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี – ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ”
ย่อหน้ าที่ 12
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการ
ทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ย่อหน้ าที่ 22
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน” ย่อหน้ าที่ 26
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 9
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดําเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 16 (จ)
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้ อมูลเปรียบเทียบ”
ย่อหน้ าที่ 9
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)

ตัวอย่างหนังสือรับรอง
ตัวอย่างหนังสือรับรองต่อไปนี้ รวมถึงคํารับรองที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และฉบับ
อื่น ๆ ที่มีผลในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
โดยตามตัวอย่างนี้สมมติว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยไม่เกี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 57010 และไม่มีการละเว้ น
การรับรองใด ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีขอหากมีการละเว้ น หนังสือรับรองจะต้ องถูกการเปลี่ยนแปลงตาม
การละเว้ นนั้น
(หัวกระดาษของกิจการ)
(วันที่)
เรียน…………(ชื่อผู้สอบบัญชี)……………
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ไว้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX11 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้ อมูล
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า (ตามความรูแ้ ละความเชือ่ ทีด่ ีทีส่ ดุ ของข้าพเจ้า และการสอบถามตามความ
จําเป็ นเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ)
งบการเงิน
•
•

10
11

ตามข้ อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ (วันที่) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน
โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อสมมติท่สี าํ คัญที่บริษัทใช้ ในการประมาณการทางบัญชี รวมทั้งการวัดมูลค่ายุติธรรม มีความ
สมเหตุสมผล (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดําเนินงานต่อเนื่อง”
เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีคลอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ่งรอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อให้
ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี
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•

•
•

•

ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ บันทึกและได้ เปิ ดเผยอย่าง
เหมาะสมตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
550)
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ ปรับปรุง
หรือเปิ ดเผยได้ ปรับปรุงหรือเปิ ดเผยแล้ ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560)
ผลของการไม่แก้ ไขข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงไม่มีสาระสําคัญ ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวม
ต่องบการเงินในภาพรวม รายการของข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่แก้ ไขได้ จัดทําเป็ นเอกสาร
แนบของหนังสือรับรองนี้ (มาตรฐานการบัญชีสอบบัญชี รหัส 450)
[เรื่องอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสม (ดูย่อหน้ าที่ ก10 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
นี้)]

การให้ขอ้ มูล
•

•
•
•

•

ข้ าพเจ้ าได้ จัดให้ ท่าน
o เข้ า ถึง ข้ อ มูล ทั้ง หมดที่ข้ า พเจ้ า รู้ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด ทํา งบการเงิน เช่ น การบัน ทึก
รายการ เอกสารหลักฐาน และอื่น ๆ
o ข้ อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้ าพเจ้ าเพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และ
o เข้ าถึงบุคคลในกิจการที่ท่านระบุว่าจําเป็ นในการได้ มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีอย่ าง
ไม่จาํ กัด
บริษัทได้ บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี และงบการเงินได้ สะท้ อนรายการเหล่านั้นแล้ ว
บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดที่เป็ นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ที่มีผลต่อ
การแสดงงบบการเงินที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240)
บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่บริษัททราบ
และที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยเกี่ยวข้ องกับ
o ฝ่ ายบริหาร
o พนักงานผู้มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือ
o บุค คลอื่น ซึ่ งการทุจริตอาจมีผลกระทบอย่ า งมีสาระสําคัญ ต่ อ งบการเงิน (มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 240 )
บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดที่ส่อื สารจากพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ ผู้กาํ กับดูแล
หรือบุคคลอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องข้ อกล่าวหาเรื่องการทุจริต หรือข้ อสงสัยเรื่องทุจริต ที่มีผลต่อ
งบการเงินของบริษัท (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240) บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทุกอย่างที่
เกี่ยวข้ องกับการไม่ปฏิบัติตาม หรือความเป็ นไปได้ ท่จี ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อกําหนด
ต่าง ๆ ที่ควรต้ องพิจารณาผลกระทบต่อการจัดทํางบการเงิน (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
250)
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
•

บริษัท ได้ เ ปิ ดเผยเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันรวมถึงความสัมพั นธ์และ
รายการทั้งหมดที่ข้าพเจ้ าทราบแล้ ว (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550)
[เรื่องอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจําเป็ น (ดูย่อหน้ าที่ ก11 ในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ ี)]

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
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