
การยกระดับการ
สื่อสารในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
Beyond auditor's report



  Example description    Extract from KPMG Audit Plc, report to Rolls-Royce 
Holdings plc shareholders for the year ended 31 December 2013 

Refer to page 81 (Key areas of judgement - Long-term aftermarket contracts), page 83 (Significant 
accounting policies - Revenue recognition) and page 44 (Audit committee report - Financial reporting) 

 The risk The amount of revenue and profit recognised in a year on the sale of engines and            
aftermarket services is dependent, inter alia, on the assessment of the percentage of completion of 
long-term aftermarket contracts and the forecast cost profile of each arrangement. As long-term  
aftermarket contracts can extend over significant periods and the profitability of these arrangements 
typically assumes significant life-cycle cost improvement over the term of the contracts, the 
estimated outturn requires significant judgement to be applied in assessing engine flying hours, time 
on wing and other operating parameters, the pattern of future maintenance activity and the costs to 
be incurred. The inherent nature of these estimates means that their continual refinement can have 
an impact on the profits of the Civil aerospace business that can be significant in an individual 
financial year. The assessment of the estimated outturn for each arrangement involves detailed 
calculations using large and complex databases with a significant level of manual intervention. 

 Our response We tested the controls designed and applied by the Group to provide assurance that 
the estimates used in assessing revenue and cost profiles are appropriate and that the resulting 
estimated cumulative profit on such contracts is accurately reflected in the financial statements; 
these controls operated over both the inputs and the outputs of the calculations. We challenged the 
appropriateness of these estimates for each programme and assessed whether or not the estimates 
showed any evidence of management bias. Our challenge was based on our assessment of the 
historical accuracy of the Group's estimates in previous periods, identification and analysis of 
changes in assumptions from prior periods and an assessment of the consistency of assumptions 
across programmes, detailed discussions and assessments of the achievability of the Group's plans 
to reduce life-cycle costs and an analysis of the impact of these plans on forecast cost profiles taking 
account of contingencies and analysis of the impact of known technical issues on cost forecasts. Our 
analysis considered each significant airframe that is powered by the Group's engines and was based 
on our own experience supplemented by discussions with an aircraft valuation specialist engaged by 
the Group. We assessed whether the valuer was objective and suitably qualified. We also checked 
the mathematical accuracy of the revenue and profit for each arrangement and considered the 
implications of identified errors and changes in estimates. 



คุณเคยอ่าน
หน้ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีทั้งหมด
ภายใน 1 นาที?

ทกุวนันีเ้ราอาจอา่นหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีเรียกได้วา่ อา่นผา่นๆ บางคนอาจสนใจเพียงวรรคความเหน็ วา่เป็นแบบ
ไหน บางคนอาจมองวา่มีวรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์อะไรหรือไม ่ หรือบางคนก็อาจสงสยัวา่ผู้สอบบญัชีมีวิธีการตรวจ
สอบอยา่งไร ให้ความส�าคญักบัเร่ืองอะไรเป็นพิเศษในการตรวจสอบประจ�าปีหรือไม ่ เหตผุลท่ีเป็นเชน่นัน้ อาจเป็นเพราะ
รายงานของผู้สอบบญัชีของแตล่ะกิจการนัน้หน้าตาละม้ายคล้ายกนัไปหมด เป็น standard template ท�าให้คนอา่นไมไ่ด้
อา่นละเอียดทกุถ้อยค�าท่ีผู้สอบบญัชีเขียนลงไป ตอ่ไปนีเ้ราอาจต้องพิจารณาหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีถ่ีถ้วนมากขึน้ 
เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลงและจะออกใหม ่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงรายงานของผู้สอบบญัชีส�าหรับ
กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ท�าให้ผู้สอบบญัชีจะต้องสือ่สารเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ 
เฉพาะเจาะจงลงไปในแตล่ะกิจการให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้รับทราบ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินท่ีสนใจได้มีความเข้าใจรายงาน
ของผู้สอบบญัชีมากขึน้ และเป็นการยกระดบัการสื่อสารกบัผู้ใช้งบการเงินให้มีความโปร่งใส และมีคณุคา่มากย่ิงขึน้ ซึง่จะ

ท�าให้รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงินมากขึน้อีกด้วย 

ในอนาคตอันใกล้คุณอาจต้องใช้เวลาพนิิจพจิารณา
อ่านหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีถงึ 1 ชม. กเ็ป็นไปได้

ผู้ใช้งบการเงนิจะมีความคาดหวังต่อหน้ารายงานของ
ผู้สอบบญัชีเปล่ียนแปลงไปอย่างไร? 

การเปล่ียนแปลงนีจ้ะกระทบต่อราคาหุ้นหรือไม่? และ
กระทบกับใครบ้าง?



What is the change?

 What's changed in the new audit report?

Current audit report Draft new audit report
1. Introductory paragraph
2. Management's reponsibility
3. Auditor's Responsibility
4. Audit procedures
5. Basis for opinion
6. Auditor's opinion
7. Emphasis of matters (if any)
8. Other matters (if any)

1. Auditor's opinion
2. Basis for opinion
3. Material uncertainty regarding going 
    concern (if any)
4. Emphasis of matters (if any)
5. Key audit matters

6. Other matters (if any)
7. Other information
8. Management and TCWG' responsibilities
9. Auditor's Responsibilty

 

Listed 
entities

only

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) คืออะไร? 
• เร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีพิจารณาโดยใช้ดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพวา่มีนยัส�าคญัอยา่งมากในการ      
 ตรวจ สอบงบการเงินของงวดปัจจบุนั
• เป็นเร่ืองท่ีเลือกมาจากเร่ืองท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล
• เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส�าคญัท่ีผู้สอบบญัชีให้ความส�าคญัในการปฏิบตังิานตรวจสอบ ซึง่อาจรวมถงึ
 • เร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีประเมินไว้วา่มีความเสี่ยงสงูในการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญั หรือความเสี่ยง  
  ท่ีมีนยัส�าคญั
 • เร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีต้องตดัสนิใจเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจส�าคญั รวมถงึประมาณการ  
  ทางบญัชีท่ีมีความไมแ่นน่อนอยา่งมาก
 • ผลจากการตรวจสอบเหตกุารณ์หรือรายการท่ีส�าคญัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters)

ขัน้ที่ 1 - ระบุ Key audit matters ขัน้ที่ 2 - อธิบายเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ือง

เร่ืองท่ีได้
สื่อสารกบัผู้ มี
หน้าท่ีในการ
ก�ากบัดแูล

เร่ืองท่ีผู้สอบ
บญัชีให้

ความส�าคญัใน
การตรวจสอบ

งบการเงิน

Key audit
matters (เร่ือง

ท่ีส�าคญัท่ีสดุใน
การตรวจสอบ

งบการเงิน)

หวัข้อเร่ือง

ท�าไมเร่ืองนัน้จงึเป็นเร่ืองท่ีส�าคญั
ท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงิน

ตรวจสอบอยา่งไร

อ้างอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง



Changes for ALL entities

นอกจากนีห้น้ารายงานของผู้สอบบญัชียงัจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองอ่ืนๆ ส�าหรับทกุกิจการ เชน่ 
• วรรคความเหน็จะขึน้มาอยูเ่ป็นวรรคแรก 
• วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหาร (และผู้ มีหน้าท่ีก�ากบัดแูล) มีการกลา่วถงึการประเมินความสามารถของกิจการใน 
 การด�าเนินงานตอ่เน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานตอ่เน่ืองยงัมีความเหมาะสมอยูห่รือไม่
• วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี มีการกลา่วสรุปถงึความเหมาะสมของเกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานตอ่ 
 เน่ืองของผู้บริหาร

ร่างมาตรฐานสอบบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
เผยแพร่ในเดือน

ธันวาคม 2558 ถงึมกราคม 2559

คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาสิน้สดุใน

หรือหลงัวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559

วนันีค้ณุรู้จกั
 "เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ" 

แคไ่หน

Timeline



“Partner ของเราคดิอยา่งไรกบัการเปลี่ยนแปลงหน้ารายงานครัง้นี”้

Something different      

Supot Singhasaneh 
น่ีเป็นครัง้แรกของการเปลี่ยนรูปโฉมของหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี
มนัจะนา่อา่นและนา่สนใจมากขึน้ เพราะแตกตา่งกนัไปแตล่ะกิจการ
  

Challenges
Charoen Phosamritlert
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหมนี่มี้ทัง้ข้อดีและความท้าทาย
ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหารของกิจการ และผู้สอบบญัชีอยา่งมาก ความท้าทายท่ีพวกเราต้องบริหาร 
เชน่
• การก�าหนดเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ
• ให้ข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงของแตล่ะกิจการ
• ต้องอธิบายให้ทราบถงึเหตผุลท่ีเหมาะสมในการใช้วิธีการตรวจสอบในแตล่ะเร่ืองท่ีส�าคญั
• ขจดัประเดน็ท่ีอาจกระทบตอ่ความเหน็ของผู้สอบบญัชี
ความท้าทายข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่ง น้องๆเตรียมตวัพร้อมหรือยงักบัการเปลี่ยนแปลงหน้ารายงาน
ของผู้สอบบญัชีครัง้นีค้รับ

Enhance audit quality
Somboon Supasiripinyo
ในท่ีสดุ เราก็มาถงึจดุท่ี หน้ารายงานของผู้สอบบญัชีสามารถสง่เสริมคณุภาพของงานตรวจสอบ 
ท�าให้ผู้สอบบญัชีสื่อสารกบัผู้ใช้งบการเงินอยา่งมีคณุคา่

ความเห็นจากพาร์ทเนอร์ของเรา

ใครได้รับผลกระทบบ้างในการเปลี่ยนแปลงครัง้นี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
• จะต้องก�ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนฯมากขึน้เน้นในเร่ืองท่ีอาจเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ
• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีจะบอ่ยขึน้ โดยเฉพาะสนทนาเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ รวมถงึ
• ต้องทบทวนการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินหรือข้อมลูทางการเงินในรายงานประจ�าปี และ/หรือในการ
 สื่อสารอ่ืนๆ กบันกัลงทนุ ให้สอดคล้องกบัเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ
2. นักลงทนุ
• ได้เจาะลกึถงึประเดน็ในการสนทนาของผู้สอบบญัชีกบัผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีก�ากบัดแูลของกิจการในเร่ืองส�าคญั
 ในการตรวจสอบ
• ทราบถงึวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในแตล่ะเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ
3. Regulator
• เหน็ถงึความโปร่งใสและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีในการปฏิบตังิานตรวจสอบ

หากคุณเป็นลูกค้าของ KPMG เราพร้อมให้ค�าแนะน�าเสมอ โปรดติดตามตอนต่อไป
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ร่างตัวอย่างหน้ารายงานแบบใหม่ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท กขค [หรือระบผุู้ รับรายงานท่ีเหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค (บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.25x1 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันและ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้
ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ทีม่ีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับงวดปัจจบุนั ตามดลุยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหลา่นีไ้ด้ถกูระบใุนบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้
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[ช่ือเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ] 

อ้างองิหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ x  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ การจดัการเร่ืองดงักลา่วอยา่งไรในการตรวจสอบ 

อธิบายวา่ท าไมเร่ืองดงักลา่วจึงเป็นเร่ืองที่มีนยัส าคญัที่สดุ
ในการตรวจสอบและพจิารณาวา่เป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ  

อธิบายวา่ได้จดัการเร่ืองดงักลา่วอยา่งไรในการตรวจสอบ 

 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มไ่ด้รวมอยูใ่นงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานประจ าปีคาดวา่จะได้รับภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ในการตรวจสอบงบการเงินของข้าพเจ้า ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าคือการอา่นข้อมลูอื่นตามที่ระบไุว้ข้างต้นเมื่อได้รับรายงาน
ดงักลา่วและพิจารณาวา่ข้อมลูอืน่มีความขดัแย้งทีม่ีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือปรากฏวา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 

[ เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล ] 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนนิงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหลา่นี ้ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีรวมถึงการท่ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถงึการใช้วิธีการดังตอ่ไปนี ้

 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจาก
การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไม่
พบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการบนัทกึรายการ
หรือแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 ให้ข้อสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหาร จาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ วา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น
เหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องอ้างถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้า หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วร 
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ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น  
ที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่ง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุลที่
บคุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเร่ืองตา่งๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สดุในการตรวจสอบ         
งบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบ
บญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกิดขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสม
เหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว  

ผู้สอบบญัชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันีค้ือ…………….. 

(ลายมอืช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยูข่องผู้สอบบญัชี) 

(วนัท่ี) 

 

 




