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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใด
งบหนึ่ง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ” ควรอ่าน
ร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”

คานา
ขอบเขตขอปมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 100-700 ใช้ กั บ การตรวจสอบงบการเงิ น และให้ มี
การปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ นของสถานการณ์เมื่อใช้ ในการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินใน
อดีต อื่น มาตรฐานการสอบบัญ ชี ฉบั บ นี้ กล่ า วถึง ข้ อควรพิ จารณาพิ เศษในการประยุ กต์ใช้
มาตรฐานการสอบบั ญชี เมื่อใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง หรื อการตรวจสอบ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน งบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะ
ส่ ว นประกอบ หรื อ บั ญ ชี หรื อ รายการในงบการเงิ น อาจมี ก ารจั ด ท าขึ้ นตามแม่ บ ทเพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ั ว ไป หรื อ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ หาก มีก ารจัด ท าตามแม่บ ทเพื่ อ
วัตถุป ระสงค์เฉพาะ ให้ นามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง)1 มาประยุกต์ใช้ ใน
การตรวจสอบด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก4)

2.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบับ นี้ไม่ ใช้ กับ รายงานของผู้ สอบบัญ ชี ของกิจการในกลุ่ ม ซึ่ งออก
เนื่องจากได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการในกลุ่มตามที่ได้ รับการร้ องขอ
จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงบการเงินของ
กลุ่มกิจการ (อ้ างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6002)

3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ ใช้ แทนข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น
และไม่ ไ ด้ ร วบรวมข้ อ พิ จ ารณาพิ เ ศษทั้งหมดที่อ าจจะเกี่ย วข้ อ งกับ แต่ ล ะสถานการณ์ ข อง
การปฏิบัติงานสอบบัญชี

วันถือบฏิบตั ิ
4.

1

2

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง หรื อ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีท่สี ้ นิ สุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในกรณีท่เี ป็ นการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรื อ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงินโดยเฉพาะเจาะจง ณ วันใดวันหนึ่ง
ให้ นามาตรฐานการสอบบัญชีมาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นไป

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหัส 800 (ปรั บ ปรุง) “ข้ อ พิ จ ารณาพิ เ ศษ - การตรวจสอบงบการเงิ นที่จั ด ท าตามแม่ บ ทเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ”
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วัตถรบระสปค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี เมื่อนามาตรฐานการสอบบัญชี มาใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน
งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบ หรื อ บั ญ ชี หรื อ รายการในงบการเงิ น คื อ ระบุ
ข้ อพิจารณาพิเศษอย่างเหมาะสม ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องต่อไปนี้
ก. การตกลงรับงาน
ข. การวางแผนและการปฏิบัติงาน และ
ค. การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบ
หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

คาจากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อ้ างอิงถึง:
ก. “ส่วนประกอบของงบการเงิน” หรือ “ส่วนประกอบ” หมายถึง “ส่วนประกอบ บัญชี
หรือรายการในงบการเงิน”
ข. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี และ
ค. งบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน รวมทั้งการเปิ ดเผยที่
เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)

ข้อกาหนด
ข้อพิจารณาเมือ่ ตกลปรับปานสอบบัญชี
การนามาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบตั ิ
7.

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทุก ฉบับ ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การตรวจสอบ 3 ในกรณีข องการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง
หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ข้ อกาหนดนี้มีผลบังคับไม่ว่า ผู้สอบบัญชีจะรั บงาน
ตรวจสอบงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิจ การด้ ว ยหรื อ ไม่ หากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ไ ด้ รั บ งาน
ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้ วย ผู้สอบบัญชี ควรพิจารณาว่ าการตรวจสอบ
งบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน เหล่ า นั้ น ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถกระทาได้ หรือไม่ในทางปฏิบัติ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5-ก6)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 18
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่ อมรับได้
8.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง
การเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งในการจั ด ท างบการเงิ น สามารถยอมรั บ ได้ ห รื อ ไม่ 4 ในการตรวจสอบ
งบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ข้ อกาหนดดังกล่ า วควร
รวมถึงการพิจารณาว่ า การใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่ าวจะมีผลให้ การนาเสนอ
งบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงข้ อมูลที่
เปิ ดเผยผ่านงบการเงิน หรื อส่วนประกอบ และสามารถเข้ าใจถึง ผลกระทบของรายการและ
เหตุ ก ารณ์ ท่ี มี ส าระส าคั ญ ในข้ อมู ล ที่ แ สดงในงบการเงิ น หรื อ ส่ ว นประกอบหรื อ ไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)

การแสดงความเห็น
9.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ข้อตกลงของการรับงานสอบบัญชีรวมรูปแบบ
ของรายงานที่ผ้ ูสอบบัญชีจะออก5 ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินใดงบการเงินหนึ่ง หรือ
เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ารูปแบบของการแสดงความเห็น
ที่คาดหมายมีความเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน ๆ หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก9)

ข้อพิจารณาเมือ่ ทาการวาปแผนและบฏิบตั ิปานสอบบัญชี
10. มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 200 ระบุว่ามาตรฐานการสอบบัญชี ได้ จัดทาในกรอบของ
การตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีสามารถปรับการใช้ มาตรฐานตามความจาเป็ น ในแต่ละ
สถานการณ์ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ กับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินอื่น ๆ6,7 ในการวางแผน
และดาเนินงานตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
ผู้สอบบัญ ชี ควรปรั บ ใช้ มาตรฐานการสอบบัญ ชี ท้ังหมดที่เกี่ยวข้ องกับ การตรวจสอบ ตาม
ความจาเป็ นภายใต้ สถานการณ์ของงานการตรวจสอบนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10-ก15)
การแสดปความเห็นและข้อพิจารณาในการรายปาน
11. ในการแสดงความเห็นและรายงานต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของ
งบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรนาข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)8
และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) มาปรับใช้ ตามความจาเป็ นในสถานการณ์
ของงานนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16-ก22)
4
5
6
7

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6(ก)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 10(จ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 2
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่ อหน้ าที่ 13(ฉ) อธิบายคาจากัดความว่า “งบการเงิน” โดยปกติหมายถึง งบการเงินที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ ตามข้ อกาหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
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การรายงานต่ อ งบการเงิ น ฉบับ สมบู ร ณ์ ข องกิ จ การ และงบการเงิ น งบใดงบหนึ ่ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงินเหล่านัน้
12. เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต อบตกลงรั บ งานเพื่ อ รายงานต่ อ งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงินไปพร้ อมกับการรับงานเพื่อตรวจสอบงบการเงิน ฉบับสมบูรณ์ของ
กิจการ ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นสาหรับงานแต่ละงานแยกจากกัน
13. งบการเงินงบใดงบหนึ่งที่ได้ มีการตรวจสอบแล้ ว หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินที่ได้
มีการตรวจสอบแล้ ว อาจเผยแพร่ ไปพร้ อมกับงบการเงิน ฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ได้ มีการ
ตรวจสอบแล้ ว หากผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่าการนาเสนองบการเงิน งบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน ไม่ ทาให้ เกิด ความแตกต่ างจากงบการเงิน ฉบั บ สมบู ร ณ์ อย่ า ง
เพียงพอ ผู้สอบบัญชีควรขอให้ ผ้ ูบริหารดาเนินการแก้ ไขสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีควร
แสดงความเห็นต่องบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินแตกต่างจาก
ความเห็นต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับสถานการณ์ในย่อหน้ าที่ 15 และ 16
ผู้สอบบั ญชีไม่ ควรออกรายงานของผู้สอบบัญ ชี แสดงความเห็นต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง
หรือต่อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินจนกว่าจะพอใจในความแตกต่างดังกล่าว
การพิจารณาผลกระทบของเรื่ องที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ
กิจการ สาหรับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน และ
สาหรับการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเรื่องนั้นๆ
14. หากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้ วย
(ก) การแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไปตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 705
(ปรับปรุง)9
(ข) วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ หรื อวรรคเรื่ องอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
706 (ปรับปรุง)10
(ค) ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานต่ อเนื่องตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)11
(ง) การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70112 หรือ
(จ) ข้ อความอธิบายถึงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่ยังไม่ได้ แก้ ไขให้ ถูกต้ อง
ของข้ อมูลอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)13
9
10
11
12
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 22
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่น” ย่อหน้ าที่ 22 (จ)( 2)
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ผู้สอบบัญชี ต้องพิจารณานัย(ถ้ ามี)ของเรื่ องต่างๆ เหล่ านี้ ที่มีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
งบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน และการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเรื่อง
นั้นๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก27)
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็น ในรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ
15. หากผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่า จาเป็ นต้ องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง หรือไม่ แสดง
ความเห็น ต่ อ งบการเงิน ฉบั บ สมบู ร ณ์ ของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 705
(ปรับปรุง) ไม่อนุ ญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีรวมการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี
นั้นต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ัน ในรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับ เดียวกัน14 เนื่องจากความเห็น
อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขนั้ น จะขั ด แย้ ง กับ ความเห็น ว่ า งบการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ การไม่ แ สดง
ความเห็นต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28)
16. หากผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่า จาเป็ นต้ องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือไม่แสดง
ความเห็น ต่อ งบการเงิน โดยรวมฉบั บสมบู ร ณ์ของกิจการ แต่ ภายใต้ การตรวจสอบเฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพบว่าเป็ นการเหมาะสมที่จะแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อส่วนประกอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะกระทาการดังกล่าวได้ กต็ ่อเมื่อ
ก. ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ถูกห้ ามโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับให้ กระทาดังกล่าว
ข. ความเห็นดังกล่าวแสดงไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงไม่ได้ ถูก จัดทารวมอยู่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง หรือไม่แสดงความเห็น และ
ค. ส่วนประกอบดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ
กิจการ
17. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่งของงบการเงิน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ห ากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดงความเห็น ว่ า งบการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ แ สดง
ความเห็นต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ รวมถึงในกรณีท่รี ายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินงบใดงบหนึ่งที่ไม่ได้ เผยแพร่ รวมกันกับรายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นว่า
งบการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ แ สดงความเห็น เพราะว่ า งบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง นั้ น ถือเป็ น
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินเหล่านั้น

14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 15
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การนาไบบฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 1,6(ค))
ก1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้ คาจากัดความคาว่า “ข้ อมูลทางการเงินในอดีต ” ว่า
หมายถึง ข้ อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งได้ มาจากระบบบัญชี
ของกิจการนั้น และเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หรือ
เกี่ยวกับสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต15
ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้ คาจากัดความคาว่า “งบการเงิน” ว่าหมายถึง การนาเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินในอดีตอย่างมีแบบแผน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
สื่อสารให้ ทราบถึงทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพั นของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
หรื อ การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งเหล่ านั้ นในช่ วงเวลาหนึ่ ง ตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น
โดยปกติแล้ ว “งบการเงิน” หมายถึงงบการเงินที่ครบถ้ วนสมบูรณ์แบบตามข้ อกาหนดในแม่บท
การรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ยั ง สามารถใช้ อ้ า งถึ ง งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง ได้
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินประกอบด้ วยข้ อมูลเชิงบรรยายหรื อพรรณนา ตามที่แม่บท
การรายงานทางการเงิน กาหนดไว้ หรื ออนุ ญาต หรื อเป็ นที่ยอมรั บ ในหน้ างบการเงิน หรื อ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเปิ ดเผยในงบการเงินโดยใช้ การอ้ างอิง16 ดังกล่ าวใน
ย่อหน้ าที่ 6(ค) การอ้ างอิงงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ก3. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ถู กก าหนดขึ้น ในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิน 17 จึงควรถู ก
ปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ นในกรณีท่นี าไปใช้ กับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินในอดีตอื่น
เช่น งบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ใช้ เพื่อช่ วยในการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว (ภาคผนวก 1 รวมตัวอย่างเกี่ยวกับข้ อมู ล
ทางการเงินในอดีตอื่น ๆ ดังกล่าว)
ก4. งานที่ให้ ความเชื่ อมั่ น อย่ างสมเหตุ สมผล นอกเหนื อ จากการตรวจสอบข้ อมู ลทางการเงิน
ในอดีต ให้ ดาเนินการตามมาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)18

15
16
17
18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13(ช)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13(ฉ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 2
มาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ให้ ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูล
ทางการเงินในอดีต”
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ข้อพิจารณาเมือ่ ตกลปรับปานสอบบัญชี
การนามาตราฐานการสอบบัญชีไปปฎิบตั ิ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก5. มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 200 กาหนดให้ ผู้ ส อบบัญ ชี ป ฏิบัติต าม (ก) ข้ อกาหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงความเป็ นอิสระที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ
(ข) มาตรฐานการสอบบัญชี ท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชียัง
กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติตามข้ อกาหนดแต่ละเรื่องของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ ละฉบับ
นอกเหนือจากในสถานการณ์การตรวจสอบซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชีท้งั หมดไม่เกี่ยวข้ อง หรือ
ข้ อกาหนดนั้นไม่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากข้ อกาหนดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการและเงื่อนไข
นั้นไม่เกิดขึ้น ภายใต้ สถานการณ์พิเศษ ผู้ สอบบั ญชี อาจเห็นว่ ามีความจาเป็ นที่จะไม่ ปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยใช้ วิธีการตรวจสอบอื่น
เพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของข้ อกาหนดนั้น19
ก6. การปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องเพื่อการตรวจสอบงบการเงิน
งบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน อาจไม่สามารถกระทาได้ ในทางปฏิบัติ
ถ้ าผู้สอบบัญชี ไม่ได้ ถูกว่ าจ้ างให้ ตรวจสอบงบการเงิน ฉบับสมบูรณ์ ของกิจการด้ วย ในกรณี
ดังกล่ า วผู้ สอบบั ญ ชี มั ก ไม่ มี ความเข้ า ใจในกิจการและสภาพแวดล้ อ มรวมทั้งการควบคุ ม
ภายในในระดั บ เดี ยวกับ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีต รวจสอบงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิจ การด้ ว ย
ผู้สอบบัญชียังไม่มีหลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพโดยทั่วไปของบันทึกทางบัญชีหรือ
ข้ อมูลทางบัญชีอ่ ืน ซึ่งจะได้ มาจากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ดังนั้น
ผู้ สอบบั ญชี อาจต้ องการหลั กฐานเพิ่ มเติมเพื่ อสนั บสนุ น หลั กฐานการตรวจสอบที่ได้ มาจาก
การบั นทึกบั ญ ชี ในกรณี ของการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐาน
การสอบบัญ ชีบางฉบับ กาหนดปริ มาณงานตรวจสอบไม่เป็ นสัดส่วนกับ ส่วนประกอบที่รับ
การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ ว่าข้ อกาหนดของมาตรฐานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
(ปรับปรุง) น่าจะเกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมของการตรวจสอบตารางบัญชีลูกหนี้ การปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดอาจไม่สามารถกระทาได้ ในทางปฏิบัติเพราะปริ มาณงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้ อง
หากผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่ าการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบ
ของงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีอาจไม่สามารถกระทาได้ ในทางปฏิบัติ ผู้สอบบัญชี
อาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารกิจการว่างานตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกว่า
ในทางปฏิบัติหรือไม่

19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 14, 18 และ 22-23
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่ อมรับได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก7. งบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินอาจมีการจัดทาตามแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่
จัดทาโดยองค์กรที่มีอานาจหรือเป็ นที่ยอมรับในการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ (ตั ว อย่ า งเช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ) ถ้ า เป็ นกรณี ดั ง กล่ า ว
การพิ จารณาถึ ง การยอมรั บได้ ของแม่ บทที่เกี่ยวข้ อง อาจหมายถึงการพิ จารณาข้ อกาหนด
ทั้งหมดของแม่บทที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ซ่ึ งเกี่ยวข้ องกับการนาเสนองบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรื อ
เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพียงพอหรือไม่
รูปแบบของการแสดงความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก8. รู ปแบบของการแสดงความเห็น ของผู้ สอบบั ญชี ข้ ึ นอยู่ กับ แม่ บทการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้ องและกฎหมายหรื อข้ อบั งคับที่เกี่ยวข้ อง20 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง)21
(ก) เมื่อแสดงความเห็น อย่ างไม่ มีเงื่อ นไขต่ องบการเงินฉบั บสมบู รณ์ท่ีจั ดทาตามแม่ บ ท
การน าเสนอข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร ความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ช้ ข้ อ ความว่ า
งบการเงินแสดงโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ อง] เว้ นแต่จะมีการกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับไว้ เป็ นอย่างอื่น และ
(ข) เมื่อแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดทาตามแม่บท
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเห็นของผู้สอบบัญชี กล่าวว่า งบการเงินจัดทาในส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง]
ก9. ในกรณี ข องงบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบของงบการเงิ น แม่ บ ท
การรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งอาจไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง อย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ
งบการเงิ น หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบของงบการเงิ น กรณี ดั ง กล่ า วจะเกิด ขึ้ นเมื่ อ แม่ บ ท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอ้ างอิงตามเกณฑ์ของแม่บทรายงานทางการเงิน ที่กาหนด
โดยองค์กรที่มีอานาจหรื อหน่ วยงานที่เป็ นที่ยอมรั บในการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตัวอย่าง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ดังนั้นผู้สอบบัญชี
จะพิจารณาว่ารูปแบบของการแสดงความเห็นที่คาดไว้ มีความเหมาะสมหรือไม่ภายใต้ แม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาว่าจะใช้ ข้อความ
“ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ” ในความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมถึง

แม่บทรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อจากัดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้ อม ในการ
จัดทางบการเงินฉบับสมบูรณ์หรือไม่
20
21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 8
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 25-26
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งบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน จะ
o เป็ นไปตามข้ อกาหนดแต่ ละข้ อของแม่ บทที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงิ น งบใดงบ
หนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบ และการน าเสนองบการเงิ น หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
o หากจ าเป็ นในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ การน าเสนออย่ า งถู ก ต้ อ งตามที่ค วร
การเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกิน กว่ า ที่ก าหนดไว้ อ ย่ า งเจาะจงของแม่ บ ทหรื อในกรณี
ยกเว้ น ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของแม่บทหรือไม่

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงความเห็นเป็ นเรื่องของวิจารณญาณ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การตัดสินใจดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการใช้ ข้อความ “ถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญ” ในความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน ที่จัดทาตามแม่บทการนาเสนออย่างถู กต้ องตามที่ควร ว่ าเป็ นที่
ยอมรับต่อหน่วยงานที่ควบคุมดังกล่าวหรือไม่
ข้อพิจารณาเมือ่ ทาการวาปแผนและบฏิบตั ิปานสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก10. ความเกี่ยวข้ องของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ ควรมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
แม้ ในกรณีท่มี ีการตรวจสอบเพียงเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี
เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24022 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55023 และมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหั ส 570 (ปรั บปรุง) ตามหลั กการมีความเกี่ยวข้ องกัน ทั้งนี้เพราะว่ า
ส่วนประกอบอาจมีการแสดงข้ อมูลผิดพลาดซึ่งเป็ นผลจากการทุจริต ผลกระทบจากรายการ
กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น หรื อ ข้ อผิ ด พลาดจากการใช้ หลั ก การบั ญ ชี เ รื่ อง
การดาเนินงานต่อเนื่อง ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ก11. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 260 (ปรั บ ปรุ ง) กาหนดให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาบุ คคลที่
เหมาะสมซึ่งอยู่ในโครงสร้ างการกากับดูแลของกิจการที่จะต้ องสื่อสาร24 มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 260 (ปรับปรุง) ระบุว่า ในบางกรณีผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการบริหารกิจการ และการนาข้ อกาหนดของการสื่อสารไปใช้ ได้ จาต้ องมีการปรั บเปลี่ยน
โดยตระหนั ก ถึ งสถานะดังกล่ า ว 25 เมื่อ กิจการจั ดทางบการเงิน ฉบับ สมบู ร ณ์ ผู้ รั บ ผิดชอบ
ในการสอดส่องดูแลการจัดทางบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือ เฉพาะส่วนประกอบ อาจจะไม่ใช่
ผู้มีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลการจัดทางบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ัน

22
23
24
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 11
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 10(ข), 13, ก1(จุดที่ 3), ก2, ก8
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ก12. นอกจากนั้ น มาตรฐานการสอบบัญชีได้ มีการจัดทาในกรอบของการตรวจสอบงบการเงิ น26
ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
ให้ ท าการปรั บ เปลี่ ย นตามความจ าเป็ นให้ เข้ ากั บ สถานการณ์ ใ นการตรวจสอบนั้ น ๆ
ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองของผู้บริหารของกิจการต่องบการเงิน ฉบับสมบูรณ์จะถูกแทนที่
ด้ วยหนังสือรับรองของผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับการนาเสนองบการเงิน หรือส่วนประกอบ
ตามที่กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ก13. เรื่องที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ อาจมีนัยต่อการตรวจสอบ
งบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือส่วนประกอบของงบการเงิน (อ่านย่อหน้ าที่ 14) เมื่อวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน พร้ อม
กับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ผู้สอบบั ญชี อาจสามารถที่จะใช้ หลักฐาน
การตรวจสอบที่ได้ จากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน
หรือส่วนประกอบของงบการเงิน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชีกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
วางแผนและปฏิบัติการตรวจสอบงบการเงิน หรือส่วนประกอบให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบ
ที่เ พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น เกี่ยวกับ งบการเงิ น หรื อ
ส่วนประกอบ
ก14. งบการเงิน แต่ละงบการเงินซึ่งประกอบกัน ขี้นเป็ นงบการเงินที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่างมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นในการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรือ
เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้ สอบบัญชีอาจไม่ สามารถจะพิ จารณางบการเงินหรื อ
ส่วนประกอบในลั ก ษณะที่แ ยกเป็ นเอกเทศ ดั งนั้ น ผู้ สอบบั ญ ชี อาจจ าเป็ นต้ องปฏิบั ติ การ
ตามวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ
ก15. นอกจากนั้ น ความมี ส าระส าคั ญ ที่ ก าหนดส าหรั บ งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงินอาจมีระดับต่ากว่า ความมีสาระสาคัญ ที่กาหนดสาหรับงบการเงิน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิ จ การ สิ่ ง นี้ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะ เวลา และขอบเขตของวิ ธี
การตรวจสอบและการประเมินการแสดงข้ อมูลที่ผิดพลาดที่ไม่ได้ มีการแก้ ไข

26

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 2
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การแสดปความเห็นและข้อพิจารณาในการรายปาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก16. ในการแสดงความเห็น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ประเมินว่า งบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพี ยงพอหรื อไม่ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน สามารถ
เข้ า ใจได้ ถึ ง ผลกระทบของรายการและเหตุ ก ารณ์ ท่ี มี ส าระส าคั ญ ต่ อ ข้ อ มู ล ที่ น าเสนอใน
งบการเงิน 27 ในกรณี ของงบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ว นประกอบของงบการเงิ น
มีความสาคัญที่งบการเงินนั้นหรือส่วนประกอบ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอตามข้ อกาหนด
ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงผลกระทบ
ของรายการและเหตุการณ์ท่มี ีสาระสาคัญต่อข้ อมูลที่เปิ ดเผยผ่านงบการเงินหรือส่วนประกอบ
ก17. ภาคผนวก 2 มีตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาตต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่งและ
เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ตัวอย่ างอื่นของรายงานผู้ สอบบั ญชี อาจจะเกี่ยวข้ องกับ
การรายงานที่มีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน (ดูตัวอย่าง
ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
705 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 720 (ปรับปรุง) และมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 706 (ปรับปรุง))
การนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุ ง) ไปปฏิบัติกบั การรายงานทีม่ ีต่องบการเงิน
งบใดงบหนึง่ หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
ก18. ย่ อ หน้ า 11 ของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อธิบ ายว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งน ามาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติใช้ ตามความจาเป็ น ในแต่ละสถานการณ์ ใน
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของ
งบการเงิน ในการถือปฏิบัติดังกล่ าว ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการรายงาน
ตามมาตรฐานการสอบบั ญชีรหัสอื่นๆ ตามความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์ ข้ อพิ จารณา
พิเศษดังกล่าวในย่อหน้ า ก15 – ก19 อาจมีประโยชน์
การดาเนินงานต่อเนื่อง
ก19. การอธิ บ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บริ ห ารในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี 28 ที่ เ กี่ ย วกั บ
การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งอาจต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นตามความจ าเป็ น ขึ้ นอยู่ กั บ การน าแม่ บ ท
การรายงานทางการเงินไปปฏิบัติในการจัดทางบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบ
ของงบการเงิน การอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 29ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจ
ต้ องปรั บเปลี่ ยนตามความจาเป็ น ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
(ปรับปรุง) มาปรับใช้ ในสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบอย่างไร
27
28
29

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 13(จ)
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 34(ข) และ ก48
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 39(ข)(4)
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ส่ือสารเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน เพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ั ว ไปฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิ จ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ 30ส าหรั บ
การตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 701 จะนามาใช้ เมื่อการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน หรือส่วนประกอบของงบการเงินดังกล่าวถูกกาหนดโดยกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับ หรื อผู้สอบบัญชี ตัดสินใจที่จะสื่อ สารเรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ เมื่อ เรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบได้ ถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ง
หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ให้ นามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปใช้ ท้งั ฉบับ31
ข้ อมูลอื่น
ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เป็ นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับข้ อมูลอื่น ในเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ รายงานที่มีงบการเงินงบใด
งบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่แสดงในงบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินให้ แก่เจ้ าของ (หรือ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียที่คลายกัน) จะถือว่าเป็ นรายงานประจาปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
720 (ปรั บปรุง) เมื่อผู้สอบบัญชี ทราบว่ ากิจการมีแผนที่จะออกรายงานดังกล่าว ให้ ปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ที่นาไปใช้ ในการตรวจสอบ
งบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือส่วนประกอบของงบการเงิน
ชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน
ก22. ข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 700 (ปรั บ ปรุ ง ) ที่ใ ห้ แ สดงชื่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี ท่ี
รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ นาไปปฏิบัติใช้ สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน
งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบของงบการเงิ น ของกิ จ การจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์32 ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับให้ แสดงชื่อของผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้ สอบบั ญชี หรื ออาจตัดสินใจแสดงชื่อเมื่อมีการรายงานต่อ
งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ ต่ อ ส่ วนประกอบของงบการเงิน ของกิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ กิจ การที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

30
31
32

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 30
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 46 และ ก61-ก63
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การรายงานต่ อ งบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิจ การและต่ อ งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
การพิ จ ารณาผลกระทบของเรื่ องที่อยู่ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ต่องบการเงิน ฉบั บ สมบู รณ์ ของ
กิจ การต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบของงบการเงิน และ
การรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเรื่องนั้นๆ
ก23. ย่อหน้ าที่ 14 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณานัย (ถ้ ามี) ของเรื่องที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่ อ งบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส าหรั บ การตรวจสอบงบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน และสาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเรื่องนั้น ๆ การพิจารณาว่า
เรื่องที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ันจะเกี่ยวข้ องกับบริ บทของ
งานที่ต้องรายงานต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน หรือไม่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ก24. ปัจจัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องในการพิจารณานัยดังกล่าว รวมถึง
 ลั ก ษณะของเรื่ อ งที่อ ธิบ ายในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละ
ขอบเขตของเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น ใดงบการเงิ น หนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน
 การแผ่กระจายของเรื่องที่อธิบายไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์
 ลักษณะและขอบเขตของความแตกต่างระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้
 ขอบเขตของความต่ า งระหว่ า งระยะเวลาของงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ เปรี ยบเทีย บกับ
ระยะเวลาหรือวันที่ของงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือส่วนประกอบของงบการเงิน
 ระยะเวลาก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์
ก25. ตัวอย่างเช่ น ในกรณีท่ีผ้ ู สอบบั ญชี ได้ แสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบั ญชี ลูกหนี้ ใน
รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ และงบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง ที่ ร วม
บัญชีลูกหนี้ หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีลูกหนี้ มีความเป็ นไป
ได้ ท่อี าจจะมีนัยต่อการตรวจสอบ ในทางตรงกันข้ าม หากผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับ
การจั ด ประเภทเป็ นลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาว ก็มี โ อกาสน้ อ ยมากที่จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
การตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่งที่เป็ นงบกาไรขาดทุ น หรื อเฉพาะส่วนประกอบของ
งบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีลูกหนี้
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ก26. เรื่องสาคัญในการตรวจสอบที่ได้ ส่อื สารในรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์
อาจมีนัยต่อการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรื อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
ข้ อ มู ลที่ร วมอยู่ ในเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบที่เ กี่ยวกับ วิ ธีการตรวจสอบงบการเงิ นฉบั บ
สมบูรณ์อาจจะมีประโยชน์ในการกาหนดวิธีการตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน
การรวมการอ้ างอิงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์
ก27. ถึงแม้ ว่าเรื่องบางเรื่องที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ อาจไม่มี
นัยต่อการตรวจสอบหรือ การรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะ
ส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่าเหมาะสมที่จะอ้ างอิงเรื่องที่อยู่ในวรรคเรื่อง
อื่น ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง หรื อ เฉพาะส่ ว นประกอบของ
งบการเงิน (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706(ปรับปรุง))33 ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี
อาจพิจารณาว่าเป็ นการสมควรที่จะอ้ างถึงเรื่อง ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง ที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่งหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ า 15)
ก28. การไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่ อ งบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ และการแสดงความเห็น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ยวกับ ฐานะทาง
การเงินสามารถกระทาได้ เนื่องจากการไม่แสดงความเห็นใช้ กับผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดเท่านั้น และไม่ได้ ใช้ กบั งบการเงินโดยรวม34

33
34

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 10 - 11
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก” ย่อหน้ าที่ ก8 และ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก16
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3)
ตัวอย่าปขอปเฉพาะส่วนบระกอบ บัญชี หรือรายการในปบการเปิน
•

•
•
•
•

บัญชี ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของลูกหนี้ สินค้ าคงเหลือ หนี้สิน จากโครงการบาเหน็จ
บ านาญ การบั น ทึก มู ล ค่ า สิน ทรั พย์ ไม่ มี ตัว ตนที่ร ะบุ ได้ หรื อ หนี้ สิน สาหรั บ ความเสียหาย
“ที่เกิดขึ้นแล้ ว แต่ยังไม่ได้ รายงาน” ของกลุ่มธุรกิจประกันภัย รวมถึงหมายเหตุท่เี กี่ยวข้ อง
ตารางรายการสินทรัพย์ท่บี ริ หารจัดการโดยบุคคลภายนอก และรายได้ จากโครงการบาเหน็จ
บานาญ รวมถึงหมายเหตุท่เี กี่ยวข้ อง
ตารางสินทรัยพ์ท่มี ีตัวตนสุทธิ รวมถึงหมายเหตุท่เี กี่ยวข้ อง
ตารางการจ่ายชาระเงินที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการอธิบายในหมายเหตุ
ตารางการสมทบกาไรหรือโบนัสพนักงาน รวมถึงการอธิบายในหมายเหตุ
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
ตัว อย่ า ปรายปานขอปผู ส้ อบบัญ ชี ร ับ อนร ญ าตต่ อ ปบการเปิ น ปบใดปบหนึ่ป และต่ อ เฉพาะ
ส่วนบระกอบขอปปบการเปิน
ตัวอย่าปที่ 1 รายงานของผู้ ส อบบัญ ชีต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ ง ของกิจ การที่ไม่ ใ ช่ กิจ การที่
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ จัด ท าตามแม่บ ทเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ท่ัว ไป
(ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรในการจัดทา
งบการเงิน)
ตัวอย่าปที่ 2 รายงานของผู้ ส อบบัญ ชีต่องบการเงิ น งบใดงบหนึ่ ง ของกิจ การที่ไม่ ใ ช่ กิจ การที่
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ จัด ท าตามแม่บ ทเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ
(ตัวอย่างนี้ถือว่ากิจการใช้ แม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรในการจัดทา
งบการเงิน)
ตัวอย่าปที่ 3

รายงานของผู้สอบบัญชีต่อเฉพาะส่วนประกอบ ในงบการเงินของกิจการจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พย์ ที่จั ด ท าตามข้ อ ก าหนดของแม่ บ ทเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ เฉพาะ
(ตัวอย่างนี้ถือว่า กิจการใช้ แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน)
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ตัวอย่างที่ 1 : รายงานของผู้ สอบบัญ ชีต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ งของกิจ การที่ไม่ ใช่ กิจ การที่จ ด
ทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย์ท่ีจั ดทาตามแม่บ ทเพื่ อวัตถุประสงค์ ท่วั ไป
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้

การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน (หมายถึง งบการเงินงบใดงบหนึ่ง) ของกิจการที่ไม่ใช่
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
งบแสดงฐานะการเงินจัดทาโดยผู้บริหารของกิจการตามข้ อกาหนดของแม่บทการรายงานทาง
การเงิน ในประเทศ ก ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
•
ข้ อ ตกลงในการรั บ งานตรวจสอบแสดงคาอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห าร
ต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
•
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง คือแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร ซึ่ง
ออกแบบเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ ในวงกว้ าง
•
ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่า เป็ นการเหมาะสมที่จะใช้ ข้อความ “ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ”
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
•
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่ างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
(ปรับปรุง) งบการเงินได้ เปิ ดเผยความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญอย่างเพียงพอ
•
ผู้สอบบั ญ ชี ไม่ จ าเป็ นต้ อ งสื่อ สารและตั ดสิน ใจที่จ ะไม่ ส่ือสารเรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
•
ผู้สอบบั ญ ชี กาหนดว่ า ไม่มีข้อ มูลอื่น ๆ (ไม่ต้องน าข้ อกาหนดตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 720 (ปรับปรุง) มาใช้ )
•
ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบ
ในการจัดทางบการเงิน
•
ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ในประเทศ
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รายปานขอปผูส้ อบบัญชีรบั อนรญาต
เสนอ [ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท กขค จากัด (บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25x1 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ (รวม
เรียกว่า “งบการเงิน”)
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 โดย
ถู ก ต้ อ งตามที่ควรในสาระสาคั ญ ตามแม่ บทการรายงานทางการเงินของประเทศ ก ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจั ดท างบการเงิ นดั งกล่ าว [วรรคความเห็น จะอยู่ อั น ดั บ แรกตามที่ ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดปความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อ กาหนดเหล่ า นี้
ข้ าพเจ้ า เชื่ อว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีข้าพเจ้ าได้ รับ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรียงลาดับ ไว้ ต่อจาก
วรรคความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้อปกับการดาเนินปานต่อเนือ่ ป
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ซึ่งระบุว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิจานวน....
บาทสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูง
กว่าสินทรัพย์รวมจานวน …. บาท ตามที่กล่ าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ดังกล่ าวตลอดจนเรื่ องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้ เห็นว่า มีความไม่
แน่ น อนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ สงสัยอย่ างมี นัยสาคัญ เกี่ยวกับ ความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ข้าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้

18

TSA 805 (ปรับปรุง)

ความรับผิดชอบขอปผูบ้ ริหารและผูท้ ีม่ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่อปบการเปิน1
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามข้ อกาหนด
ต่างๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงิน ของประเทศ ก ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงินนี้ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสาคั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ดจากการทุ จ ริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์
การบั ญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผ้ ู บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะเลิ ก บริ ษั ท หรื อ หยุ ด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัท
ความรับผิดชอบขอปผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบปบการเปิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้ วย
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการรั บ ประกั น ว่ า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
และถื อ ว่ า มีสาระสาคั ญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่ า งสมเหตุ สมผลได้ ว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ล ะ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถ
นาไปไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี
ย่อหน้ าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับ
อนุ ญาต การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่ านเว็บไซต์ของหน่ วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม
คาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขดั แย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีข้างล่าง

1

ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี คาว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจจาเป็ นต้ องถูกแทนที่ด้วยคาอื่น
ที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่ พบข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลั กฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมู ล
การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เ พื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการแสดงความเห็น ต่ อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท2
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ท่ีอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดข้ อสงสัยอย่ างมี นั ยสาคั ญต่ อความสามารถของบริ ษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่ าวไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ของข้ าพเจ้ า ถึ งการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิ น หรื อถ้ า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบั ญชีท่ีได้ รับจนถึงวั นที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ น การน าเสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อหาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยว่ า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
ข้ าพเจ้ าได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
2

ประโยคนี้อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 2 : รายงานของผู้ สอบบัญ ชีต่องบการเงิน งบใดงบหนึ่ งของกิจการที่ไม่ ใช่ กิจ การที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ ท่ีจั ดทาตามแม่ บ ทเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ เ ฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
•
การตรวจสอบงบรายรับและรายจ่าย (หมายถึง งบการเงินงบใดงบหนึ่ง) ของกิจการที่ไม่ใช่
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
ไม่ได้ ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์
•
งบการเงินจัดทาโดยผู้บริหารของกิจการตามเกณฑ์เงินสดรับและเงินสดจ่าย เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการข้ อมูลกระแสเงินสดรั บจากเจ้ าหนี้ ผู้บริ หารมีทางเลื อกอื่น สาหรั บ แม่บ ท
การรายงานทางการเงิน
•
แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้ องคือแม่ บทการนาเสนอข้ อมู ลที่ถูก ต้ องตามที่ควร
ซึ่งออกแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ โดยเฉพาะเจาะจง3
•
ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้ รับ
•
ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่า เป็ นการเหมาะสมที่จะใช้ ข้อความว่า “ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ”
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
•
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
ไม่มขี ้ อจากัดในการเผยแพร่หรือการใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี
•
จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า ปราศจากความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ
เกี่ยวกับ ความสามารถในการดาเนิ น งานต่ อเนื่ อ งของกิจ การตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 570 (ปรับปรุง)
•
ผู้สอบบัญชีไม่จาเป็ นต้ องสื่อสารและตัดสินใจที่จะไม่ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในส่วนของการตรวจสอบงบรายรับและรายจ่าย
•
ผู้ ส อบบั ญ ชี ก าหนดว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล อื่น (ไม่ ต้ อ งน าข้ อ ก าหนดตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 720 (ปรับปรุง)มาใช้ )
•
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงิน และสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินเพื่อจัดทางบการเงินนี้
•
ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ในประเทศ

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) มีข้อกาหนดและคาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินที่จัดทาตาม
แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
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รายปานขอปผูส้ อบบัญชีรบั อนรญาต
เสนอ [ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบรายรับและรายจ่ายของบริษัท กขค จากัด (บริษัท) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และหมายเหตุป ระกอบงบรายรั บ และรายจ่ า ย รวมถึง หมายเหตุ ส รุป
นโยบายการบั ญชี ท่ีสาคัญ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายของบริษัท กขค จากัด สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามเกณฑ์เงินสดรับและ
เงินสดจ่ าย ดังที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ.... [วรรคความเห็นจะอยู่ อันดับแรกตามที่มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดปความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่ า นี้
ข้ าพเจ้ า เชื่ อว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีข้าพเจ้ าได้ รับ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรียงลาดับ ไว้ ต่อจาก
วรรคความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ข้อมูลและเหตรการณ์ทีเ่ น้น – หลักการบัญชี
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตในหมายเหตุข้อ...ซึ่งอธิบายถึง หลักการบัญชี งบการเงิน นี้ได้ จัดทาขึ้นเพื่ อให้
ข้ อมูลแก่เจ้ าหนี้ กกก ดังนั้น งบการเงินนี้อาจจะไม่เหมาะสมสาหรับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ข้ าพเจ้ า
มิได้ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้

22

TSA 805 (ปรับปรุง)

ความรับผิดชอบขอปผูบ้ ริหารและผูท้ ีม่ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่อปบการเปิน4
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามเกณฑ์
เงินสดรับและจ่ายที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ.... ซึ่งรวมทั้งการกาหนดให้ เกณฑ์เงินสดรับและจ่าย
เป็ นเกณฑ์ท่ียอมรั บได้ ในการจัดทางบการเงินภายใต้ สถานการณ์ดังกล่ าว และรั บผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์
การบั ญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผ้ ู บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะเลิ ก บริ ษั ท หรื อ หยุ ด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบขอปผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบปบการเปิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้ วย
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการรั บ ประกั น ว่ า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
และถื อ ว่ า มี สาระสาคั ญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่ า งสมเหตุ สมผลได้ ว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ล ะ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถนาไป
ไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี
ย่อหน้ าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุญาต
การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมคาอธิบายเรื่องนี้
ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขดั แย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างล่าง

4

หรือคาศัพท์อ่นื ๆ ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่ พบข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลั กฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมู ล
การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท5
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และ จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ท่ีอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดข้ อสงสัยอย่ างมี นั ยสาคั ญต่ อความสามารถของบริ ษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่ าวไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ของข้ าพเจ้ า ถึ งการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิ น หรื อถ้ า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบั ญชีท่ีได้ รับจนถึงวั นที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
 ประเมิ น การน าเสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อหาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยว่ า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
ข้ าพเจ้ า ได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
5

ประโยคนี้อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 3 : รายงานของผู้สอบบัญชีต่อเฉพาะส่วนประกอบ ในงบการเงินของกิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดของแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
•
การตรวจสอบตารางบัญชีลูกหนี้ (หมายถึง ส่วนประกอบ บัญชี หรือรายการในงบการเงิน)
•
ข้ อมูลทางการเงินจัดทาโดยผู้บริ หารของกิจการ ตามข้ อกาหนดในการรายงานที่กาหนดโดย
หน่ วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล ผู้บริ หารไม่มีทางเลือกอื่นสาหรับแม่บทในการจัดทา
รายงานทางการเงิน
•
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องคือแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งออกแบบเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ โดยเฉพาะเจาะจง6
•
ข้ อตกลงในการรั บงานตรวจสอบแสดงคาอธิบายเกี่ยวกับความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่อ
งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
•
ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้ รับ
•
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
มีข้อจากัดในการเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชี
•
จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า ปราศจากความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ
เกี่ยวกับ ความสามารถในการดาเนิน งานต่ อเนื่ องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 570 (ปรับปรุง)
•
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งสื่ อ สารและตั ด สิ น ใจที่ จ ะสื่ อ สารเรื่ อ งส าคั ญ ในการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในเรื่องการตรวจสอบตารางบัญชีลูกหนี้
•
ผู้สอบบั ญ ชี กาหนดว่ า ไม่มีข้อ มูลอื่น ๆ (ไม่ต้องน าข้ อกาหนดตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 720 (ปรับปรุง) มาใช้ )
•
ผู้ รั บ ผิด ชอบในการสอดส่อ งดู แ ลขบวนการในการจั ด ทางบการเงิ น ไม่ ใ ช่ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบใน
การจัดทางบการเงิน
•
ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ในประเทศ

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) มีข้อกาหนดและคาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินที่จัดทาตาม
แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
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รายปานขอปผูส้ อบบัญชี
เสนอผู้ถือหุ้นบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบตารางรายงานลูกหนี้ ของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) ณ วั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1 (“ตารางรายงาน”)
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ข้ อมูลในตารางรายงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้ จัดทาตาม
[อธิบายเกณฑ์การจั ดทารายงานการเงินที่กาหนดโดยหน่ วยงานที่มีอานาจในการก ากับดู แล] ใน
สาระสาคัญ [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
กาหนด]
เกณฑ์ในการแสดปความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้
ในส่วนของความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่ า นี้
ข้ าพเจ้ า เชื่ อว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีข้าพเจ้ าได้ รับ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของวรรคนี้เคยแสดงไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น นี้จัดเรียงลาดับ ไว้ ต่อจาก
วรรคความเห็นตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนด]
ข้อมูลและเหตรการณ์ทีเ่ น้น - เกณฑ์การจัดทาบัญชีและข้อจากัดในการเผยแพร่
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตหมายเหตุข้อ...ซึ่งอธิบายถึงเกณฑ์การจัดทาบัญชี ตารางรายงานนี้จัดทาเพื่อให้
บริ ษัท ปฏิบั ติ ต ามข้ อก าหนดของหน่ วยงานก ากับ ดู แ ล ขขข ดั งนั้ นตารางรายงานดังกล่ าวอาจไม่
เหมาะสมในการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื รายงานฉบับนี้ จัดทาเพื่อ บริษัท และ หน่วยงานกากับดูแล
งจฉ เท่า นั้ น และไม่ ค วรเผยแพร่ แ ก่ บุ ค คลอื่น นอกจาก บริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล งจฉ
ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้
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ความรับผิดชอบขอปผูบ้ ริหารและผูท้ ีม่ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่อตาราปรายปาน7
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทาตารางรายงานตาม [อธิบายถึงเกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน
ที่กาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล] และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทาตารางรายงานที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจั ด ท าตารางรายงานผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของบริ ษั ท ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือ
หยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัท
ความรับผิดชอบขอปผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบตาราปรายปาน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าตารางรายงาน
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ ตารางรายงานนี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถนาไป
ไว้ ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี
ย่อหน้ าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธิบายว่าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับ
อนุ ญาต การอ้ างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจทาผ่ านเว็ บไซต์ของหน่ วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม
คาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีข้างล่าง

7

หรือคาศัพท์อ่นื ๆที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่ พบข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลั กฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมู ล
การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท8
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ท่ีอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดข้ อสงสัยอย่ างมี นั ยสาคั ญต่ อความสามารถของบริ ษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่ าวไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ของข้ าพเจ้ า ถึ งการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิ น หรื อถ้ า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบั ญชีท่ีได้ รับจนถึงวั นที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
ข้ าพเจ้ าได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ 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
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่นซึ่ งข้ า พเจ้ าเชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผลที่บุ คคลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบต่ อ
ความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ

8

ประโยคนี้อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบตาราง

28

TSA 805 (ปรับปรุง)

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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