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มาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบั ญชี ครั้ งแรก” ควรอ่าน
ร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 200 “วั ตถุป ระสงค์โ ดยรวมของผู้ สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าต
และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ
ยอดยกมาสาหรับการสอบบัญชีครั้งแรก ซึ่งยอดยกมานอกจากจานวนเงินในงบการเงินแล้ ว
ยังรวมถึงข้ อมูลต่างๆ ณ วันต้ นงวดที่กาหนดให้ มีการเปิ ดเผย เช่น หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ภาระผูกพัน เมื่อใดที่งบการเงินมีการแสดงข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ จะต้ องนาข้ อกาหนด
และแนวทางปฏิบัติท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7101 มาใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3002 ได้ รวมข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทาก่อ นที่จ ะเริ่ ม
การตรวจสอบครั้งแรก

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1
2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้ อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน”
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก คือ เพื่อให้
ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องต่อไปนี้
(ก) ยอดยกมามีการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง อันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินงวด
ปัจจุบันหรือไม่ และ
(ข) นโยบายการบั ญ ชี ท่ีใ ช้ กับ ยอดยกมามีค วามเหมาะสมและได้ มี ก ารถื อ ปฏิบั ติ อ ย่ า ง
สม่าเสมอในงบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ มี
การบัน ทึก บัญ ชี อ ย่า งเหมาะสม และมีก ารแสดงและเปิ ดเผยข้ อ มูล อย่า งเพี ย งพอ
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่

คําจํ ากัดความ
4.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การตรวจสอบบัญชีครั้งแรก หมายถึง งานตรวจสอบซึ่ง
(1) งบการเงินงวดก่อนไม่ได้ มกี ารตรวจสอบ หรือ
(2) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน
(ข) ยอดยกมา หมายถึง ยอดคงเหลือตามบัญชีซ่ึงมีอยู่ ณ วันต้ นงวด ยอดยกมาคือยอด
คงเหลื อ ของสิ้ นงวดก่ อ นและสะท้ อนถึ งผลกระทบของรายการและเหตุ การณ์ ข อง
งวดก่อน ๆ รวมถึงนโยบายการบัญชีท่ถี ือปฏิบัติในงวดก่อน ยอดยกมายังรวมถึงเรื่อง
ต่าง ๆ ณ วันต้ นงวดที่กาหนดให้ มีการเปิ ดเผย เช่น หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นและภาระ
ผูกพัน
(ค) ผู้สอบบัญชีคนก่อน หมายถึง ผู้สอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการในงวดก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน

ข้อกําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ยอดยกมา
5.

ผู้สอบบัญชีต้องอ่านงบการเงินล่าสุด (ถ้ ามี) และรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงิน
นั้น (ถ้ ามี) สาหรับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับยอดยกมารวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล

6.

ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งได้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอว่ า ยอดยกมา
มีก ารแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ต่องบการเงินงวดปั จจุ บั นหรื อไม่
โดย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก2)
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(ก) ก าหนดว่ า ยอดคงเหลื อ ของสิ้น งวดก่อนได้ มีการยกมาในงวดปั จ จุ บั น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
หรือไม่ หรือได้ มีการปรับปรุงย้ อนหลังอย่างเหมาะสมหรือไม่
(ข) กาหนดว่ายอดยกมาได้ แสดงถึงการใช้ นโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ
(ค) ปฏิบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3-ก7)
(1) กรณี ท่ีง บการเงิ น งวดก่ อ นมี ก ารตรวจสอบ ให้ ส อบทานกระดาษท าการของ
ผู้สอบบัญชีคนก่อน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมา
(2) ประเมินวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ ในงวดปัจจุบันว่าได้ ให้ หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับยอด
ยกมาหรือไม่ หรือ
(3) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบเฉพาะ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมา
7.

กรณีท่ีผ้ ู สอบบั ญชี ได้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบบัญชี ท่ีแสดงว่ า ยอดยกมามีการแสดงข้ อมู ลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินงวดปั จจุ บัน ผู้สอบบัญชีต้องทาการตรวจสอบ
เพิ่มเติมตามที่เหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ เพื่อกาหนดผลกระทบต่องบการเงินงวดปั จจุบัน
หากผู้สอบบัญชี สรุปผลว่ าการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวยังคงมีอยู่ในงบการเงิน
งวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งเรื่องข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงนั้นต่อผู้บริหาร และผู้มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแลในระดับที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4503

ความสม่าเสมอของนโยบายการบัญชี
8.

ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอว่านโยบายการบัญชีท่ี
ใช้ กับ ยอดยกมาได้ มีก ารถือ ปฏิบัติอย่า งสม่า เสมอในงบการเงิน งวดปั จ จุ บัน หรื อ ไม่ และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ มีการถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการแสดงและเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่

ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในรายงานของผูส้ อบบัญชีคนก่อน
9.

3

4

หากงบการเงินงวดก่อนมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมีการแสดงความเห็นแบบ
ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งประเมิ น ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ท่ี ท าให้ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงความเห็น ดั ง กล่ า วในการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินงวดปัจจุบันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3154

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
ย่อหน้ าที่ 8 และ 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญโดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
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การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
ยอดยกมา
10. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ยอดยกมา ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวแล้ วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7055 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
11. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ยอดยกมามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินงวดปัจจุบัน และผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้
มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้ แสดงหรือเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชี
ต้ อ งแสดงความเห็น อย่า งมีเ งื่ อ นไขหรื อ แสดงความเห็น ว่ า งบการเงิน ไม่ถูก ต้ อง แล้ วแต่
ความเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
ความสม่าเสมอของนโยบายการบัญชี
12. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า
(ก) นโยบายการบัญชีของงวดปัจจุบันไม่ได้ มีการถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกับที่ใช้
กับยอดยกมาตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรือ
(ข) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไม่ได้ มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้ แสดง
หรือเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สอบบัญชี ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือแสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ถูกต้ อง
แล้ วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
การแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในรายงานของผูส้ อบบัญชีคนก่อน
13. หากความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินงวดก่อนเป็ น การแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเรื่องดังกล่ าวยังคงมีความเกี่ยวข้ องและมีสาระสาคัญต่องบการเงินงวด
ปั จ จุ บัน ผู้ ส อบบัญ ชี ต้อ งเปลี่ ยนแปลงความเห็น ต่ อ งบการเงิน งวดปัจจุ บันตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 705 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9)

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน่
วิธีการตรวจสอบ
ข้อพิจารณาเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก1. ส าหรั บ ภาครั ฐ อาจจะมี ข้ อ จ ากั ด ทางกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี
คนปั จจุ บันสามารถขอจากผู้สอบบัญชี คนก่อน ตัวอย่างเช่ น กรณี ท่ีหน่ วยงานภาครั ฐซึ่งเคย
ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของรัฐ (เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลอื่น
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้ รับการแต่งตั้งในนามของสานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน) ได้ มี
การแปรรูปไป การเข้ าถึงกระดาษทาการหรือข้ อมูลอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีของรัฐสามารถให้ แก่ผ้ ูสอบ
บัญชีท่ไี ด้ รับการแต่งตั้งใหม่ท่มี าจากภาคเอกชน อาจถูกจากัดด้ วยข้ อกาหนดในเรื่องการรักษา
ความลับหรื อกฎหมาย หรือข้ อบังคับ ในสถานการณ์ท่ีมีการจากัดการติดต่อสื่อสารดังกล่ าว
อาจจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการอื่นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี และหากไม่สามารถได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชี ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ก2. หากผู้สอบบัญชีของรัฐแต่งตั้งสานักงานสอบบัญชีภาคเอกชนให้ ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ สอบบั ญ ชี ข องรั ฐ แต่ ง ตั้ ง สานั ก งานสอบบั ญ ชี อ่ืน ที่ไม่ ใ ช่ สานั ก งานสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ ท า
การตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐนั้นในงวดก่อน กรณีเช่นนี้โดยปกติไม่ถือว่าเป็ น
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีสาหรับผู้สอบบัญชีของรั ฐ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนอาจ
พิจารณาว่าเป็ นการสอบบัญชีครั้งแรกและนามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มาใช้ เพื่อให้ บรรลุ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของข้ อตกลงในการว่าจ้ าง
ยอดยกมา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6 (ค))
ก3. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จาเป็ น เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมา ขึ้นอยู่กบั เรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายการบัญชีท่กี จิ การใช้ อยู่

ลักษณะของยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการและการเปิ ดเผย และความเสี่ยง
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินงวดปัจจุบัน

ความมีนัยสาคัญของยอดยกมาที่มีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน

งบการเงินงวดก่อนได้ มีการตรวจสอบหรือไม่ และหากได้ มีการตรวจสอบ ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีคนก่อนเป็ นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
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ก4. หากงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาโดยการสอบทานกระดาษ
ทาการของผู้สอบบัญชีคนก่อน การสอบทานดังกล่าวจะให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่ า งเพี ยงพอหรื อ ไม่ ข้ ึน อยู่ กับ ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ชาชี พ และความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีคนก่อน
ก5. จรรยาบรรณและข้ อ ก าหนดทางวิ ช าชี พ ที่เ กี่ยวข้ อ งเป็ นแนวทางในการติดต่ อสื่อสารของ
ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันกับผู้สอบบัญชีคนก่อน
ก6. สาหรั บสินทรั พย์หมุ นเวี ยนและหนี้ สินหมุ นเวี ยน หลั กฐานการสอบบั ญชี เกี่ยวกับยอดยกมา
บางอย่างอาจได้ มาจากวิธีการตรวจสอบในงวดปั จจุ บัน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการรับชาระหนี้
(การจ่ ายชาระหนี้ ) ในระหว่ างงวดปั จจุ บั นสาหรั บยอดลู กหนี้ (เจ้ าหนี้ ) ที่ยกมาต้ นงวด จะให้
หลักฐานการสอบบัญชี บางเรื่องเกี่ยวกับความมีอยู่ จริ ง สิทธิและภาระผูกพั น ความครบถ้ วน
และการแสดงมูลค่า ณ วันต้ นงวด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสินค้ าคงเหลือ วิธีการตรวจสอบ
ยอดคงเหลื อของสินค้ าคงเหลื อปลายงวดในงวดปั จจุ บันให้ หลั กฐานการสอบบั ญชี เกี่ยวกับ
สินค้ าคงเหลือยกมาต้ นงวดน้ อยมาก ดังนั้นอาจจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้
ได้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอ โดยใช้ วิ ธีก ารใดวิ ธีการหนึ่ ง หรื อ
มากกว่าดังต่อไปนี้

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และกระทบยอดกลับไปยังปริมาณ
สินค้ าคงเหลือยกมา

ทาการตรวจสอบมูลค่าของสินค้ าคงเหลือยกมา

ทาการตรวจสอบกาไรขั้นต้ น และการตรวจตัดยอด
ก7. สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน
และหนี้สนิ ระยะยาว หลักฐานการสอบบัญชีบางอย่างอาจได้ มาจากการตรวจสอบรายการบันทึก
ทางบัญชี และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับยอดยกมา ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้ มาซึ่ง
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี บ างอย่ า งเกี่ ย วกั บ ยอดยกมาโดยการยื น ยั น ยอดกั บ บุ ค คลที่ ส าม
ตัวอย่างเช่น หนี้สินระยะยาวและเงินลงทุน สาหรั บในกรณีอ่ืนผู้สอบบัญชีอาจจาเป็ นต้ องใช้
วิธกี ารตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
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การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
ยอดยกมา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ได้ ให้ ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติสาหรับสถานการณ์ท่ี
อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ประเภทของความเห็นที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเนื้ อหาสาระของรายงานของผู้ สอบบัญ ชีเมื่อความเห็น ของ
ผู้สอบบัญชี เป็ นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ผ้ ู สอบบั ญชีไม่สามารถได้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบ
บัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาอาจมีผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นใน
รายงานของผู้สอบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือ การไม่แสดงความเห็น แล้ วแต่ความเหมาะสม
ของสถานการณ์ หรือ
(ข) การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรื อ การไม่แสดงความเห็นต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่ความเหมาะสม และการแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขต่อ ฐานะการเงิน แล้ วแต่ความเหมาะสม เว้ น แต่ มีข้อห้ ามตามกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รวมไว้ ในภาคผนวก
การแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในรายงานของผูส้ อบบัญชีคนก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก9. ในบางสถานการณ์ การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่
เกี่ยวข้ องและไม่มีสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินในงวดปั จจุบัน ตัวอย่างเช่น
อาจเป็ นกรณีท่ีมีการถูกจากัดขอบเขตในงวดก่อน แต่ เรื่ องที่ทาให้ เกิดการถูกจากัดขอบเขต
ดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขแล้ วในงวดปัจจุบัน
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชีทีก่ ารแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตัวอย่างที่ 1
สถานการณ์ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในย่อหน้า ก8 (ก) รวมถึงสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้

ผูส้ อบบัญชีไม่ได้เข้า ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวด
ปัจจุบนั และไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับ
สินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการที่ไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดมีสาระสําคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยัง
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ6

มีการนําเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นปี อย่างถูกต้องตามทีค่ วร

กรณีประเทศตามสถานการณ์นี้ มีกฎหมายและข้อบังคับห้ามผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็ น
อย่างมีเงื่อนไขต่ อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด และแสดงความเห็ นอย่างไม่มี
เงือ่ นไขต่อฐานะการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน7
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

6

7

หากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นมีสาระสาคัญ และแผ่กระจายไปยังผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น”
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร8 ต่องบการเงิน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าและการน าเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ ควบคุ มภายในที่ผ้ ู บริ หารพิ จารณาว่ า
จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท างบการเงิ น ที่ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รั บผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงินดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน ปราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคั ญ
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ 9 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบั ญชี ท่ีผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบั ญชี ท่ีจัดทาขึ้ น โดยผู้บริ หาร
รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า

8
9

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ
การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคา ดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ดังนั้นข้ าพเจ้ า
จึงไม่ได้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นปี ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
อื่นให้ เป็ นที่พอใจในปริมาณสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ เนื่องจากยอดยกมา
ต้ นงวดของสินค้ าคงเหลือรวมอยู่ในการกาหนดผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด ข้ าพเจ้ าไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ว่ามีรายการปรั บปรุงที่อาจจาเป็ นต่อกาไรสาหรับปี ที่รายงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานที่รายงานในงบกระแสเงินสดหรือไม่
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบที่อาจมีข้ ึนจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25X1 ผลการดาเนินงานทางและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ งอื่น
งบการเงินของบริษัท กขค จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอ่นื ซึ่งได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่วนนี้ จะแตกต่ า งกัน ไป ขึ้ นอยู่ กับ ลั กษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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ตัวอย่างที่ 2
สถานการณ์ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในย่อหน้า ก8 (ข) รวมถึงสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้

ผูส้ อบบัญชีไม่ได้เข้า ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวด
ปัจจุบนั และไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับ
สินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการที่ไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดมีสาระสําคัญ แต่ไม่ แผ่กระจายไปยัง
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ10

มีการนําเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นปี อย่างถูกต้องตามทีค่ วร

การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด และการแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงือ่ นไขต่อฐานะการเงินถือว่าเหมาะสมในสถานการณ์นี้
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน11
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 25X1และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงิน สดสาหรั บ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร12 ต่องบการเงิน
ผู้ บ ริ หารเป็ นผู้ รั บ ผิดชอบในการจั ดทาและการน าเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

10

11

12

หากดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ ส อบบัญ ชีเ ห็น ว่ าผลกระทบซึ่ งอาจเกิด ขึ้น มีสาระสาคัญ และแผ่ กระจายไปยั ง ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ผู้สอบบัญชี ต้องไม่แสดงความเห็นต่อผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสด
ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มหี ัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น”
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รั บผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิ นปราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคั ญ
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อ มูลในงบการเงิน วิธีการที่เลือกใช้ ข้ ึน อยู่กับ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญ ชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ของงบการเงิน ไม่ว่า จะเกิด จากการทุจ ริตหรือ ข้ อ ผิดพลาด ในการประเมิน ความเสี่ย งดังกล่า ว
ผู้ ส อบบัญ ชีพิจ ารณาการควบคุม ภายในที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด ท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ อ งตามที่ควรของกิจการ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ13
การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ท่ีผ้ ู บริ หารใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทาขึ้ นโดยผู้ บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็น อย่า งไม่มีเงื่ อ นไขต่อ ฐานะการเงิน และแสดงความเห็น อย่างมีเงื่อนไขต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของข้ าพเจ้ า

13

ในกรณีท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั
การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคาดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เ กี่ย วข้ องกับการจั ด ทาและการน าเสนองบการเงิ น โดยถูก ต้ องตามที่ควรของกิจ การ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ข้ าพเจ้ าได้ รับ การแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึงไม่ได้ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นปี ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจในปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้
เนื่องจากยอดยกมาต้ นงวดของสินค้ าคงเหลือรวมอยู่ในการกาหนดผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถตรวจสอบได้ ว่า มีรายการปรั บ ปรุ งที่อ าจจ าเป็ นต่ อกาไรสาหรั บ ปี ที่รายงานใน
งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนิ นงานที่รายงานในงบกระแสเงินสด
หรือไม่
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบที่อาจมีข้ ึนจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดแสดงผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สดสาหรั บ ปี สิ้น สุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 ของบริษัท กขค จากัด โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความเห็นต่อฐานะการเงิน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ งอื่น
งบการเงินของบริษัท กขค จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอ่นื ซึ่งได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รูปแบบและเนื้อหาของในรายงานของผู้สอบบัญชี ส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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