
 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ตัวอย่างที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นคนละกลุ่มบุคคลกับผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

กิจการไม่ได้จัดท ารายงานประจ าปี  

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชแีละผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีสรุปจากหลักฐานที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ำกัด [หรือระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม] 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ.25x1 งบก ำไรขำดทุน [งบกระแสเงินสด] และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1  
ผลกำรด ำเนินงำน [และกระแสเงินสด]ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ

จำกบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 



 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่

ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน

ต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง

สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ

รำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำร



 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล 

กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร

ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยผู้บริหำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร

และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

กล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำร

เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงิน

แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้

วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุม

ภำยในซ่ึงข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

 

 

 

(ลำยมือชื่อของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  



 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ตัวอย่างท่ี ๒ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

กิจการไม่ได้จัดท ารายงานประจ าปี  

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชแีละผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีสรุปจากหลักฐานที่ได้รับว่า กิจการไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ำกัด [หรือระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม] 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ.25x1 งบก ำไรขำดทุน [งบกระแสเงินสด] และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1 ผล
กำรด ำเนินงำน [และกระแสเงินสด]ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน [ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ

จำกบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 



 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน[ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ] และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่

ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน

ต่อเนื่องต่อไปได้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง

สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ

รำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำร



 

ตัวอย่างแนบค าชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล 

กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร

ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยผู้บริหำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร

และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำร

ด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

กล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำร

เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงิน

แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร 

ข้ำพเจ้ำไดส้ื่อสำรกับผู้บริหำรเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มี

นัยส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบ

ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
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