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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 705 - การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation 

of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน  

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม 

“แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 705 – การแสดงความเหน็

แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 – การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลง

ไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ©  2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of 

Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 705 
 

การแสดงความเห็นแบบท่ีเปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

คํานาํ  
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วันถือปฏบัิติ  3 

วตัถุประสงค ์ 4 

คําจํากดัความ 5 
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ลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ก2-ก7 

ลักษณะของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ก8-ก12 

ผลของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

เน่ืองจากผู้บริหารจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบภายหลังจากผู้สอบบัญชีตอบรับงาน 

ก13-ก15 

ข้อพิจารณาอื่นๆเกี่ยวกบัการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  

หรือการไม่แสดงความเหน็ 

  ก16 

รูปแบบและเน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีเม่ือแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป ก17-ก24 

การติดต่อกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล  ก25 

ภาคผนวก    ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป  

  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต” ควรอ่านควบคู่กบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกรายงาน

ที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของ

ผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นสิ่งจ าเป็น ซ่ึงรูปแบบการแสดงความเหน็เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
1
 

 

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดรูปแบบของการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป

ไว้สามแบบ ได้แก่ การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่

ถูกต้อง และการไม่แสดงความเหน็ การตัดสินใจพิจารณาเลือกรูปแบบของการแสดงความเหน็

แบบที่เปล่ียนแปลงไปที่เหมาะสมข้ึนอยู่กบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เช่น     

งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หรือในกรณีที่

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงอาจท าให้มีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

(ข) ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้ที่

จะเกดิผลกระทบของเหตุการณ์ต่องบการเงิน   

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงนิ” 
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วตัถุประสงค ์
 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือแสดงความเห็นอย่างแน่ชัดต่องบการเงินแบบที่

เปล่ียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นในกรณีที่ 

(ก) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ งบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือสรุปว่า 

งบการเงินโดยรวมไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 

คําจํากดัความ 
 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) การแผ่กระจาย ใช้ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงเพ่ืออธิบายถึง

ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงิน หรือความเป็นไปได้ที่

จะเกิดผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงิน (ถ้ามี) ซ่ึงจะไม่

ถูกค้นพบเน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ผลกระทบที่แผ่กระจายไปยังงบการเงินซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี น้ัน 

(1) ไม่จ ากดัเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใดของงบการเงิน 

(2) ถ้าจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใด ซ่ึงแสดงถึงสัดส่วนที่ส าคัญ

อย่างมากต่องบการเงิน หรือ 

(3) เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินท าความ

เข้าใจงบการเงิน 

(ข) การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป หมายถึง การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข  

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็  

 

ขอ้กําหนด 

สถานการณซ่ึ์งกําหนดใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

6. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ 

(ก) หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับท าให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2-ก7) 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสรุปว่า        

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ          

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก12) 
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การกําหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

7. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ในกรณีที่ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละ

รายการหรือผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ แต่

ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็น

หลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็น แต่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้าม)ี จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญ 

แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

 

การแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

8. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน 

การตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการหรือผลรวมหลายรายการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 

การไม่แสดงความเห็น 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เมื่อผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่หมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นหลักฐานสนับสนุนการแสดงความเหน็ และ

ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้ามี) 

จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน (ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ 

ซ่ึงเกิดขึ้ นได้ยาก) เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่า ถึงแม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอส าหรับความไม่แน่นอนแต่ละสถานการณ์ กเ็ป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงความเหน็ต่อ

งบการเงิน เน่ืองจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจมีความสมัพันธก์นั และมีความเป็นไปได้ที่จะ

สะสมผลกระทบต่องบการเงินเพ่ิมมากขึ้น  

 

ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบัญชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดั

ขอบเขตภายหลงัจากผูส้อบบญัชีตอบรบังาน  

 

11. ในกรณีที่ภายหลังจากผู้สอบบัญชีตอบรับงาน พบว่าผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ซ่ึง

ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วว่าผลจากการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบจะท าให้ผู้สอบบัญชี

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรร้องขอ

ผู้บริหารเพ่ือท าให้การถูกจ ากดัขอบเขตดังกล่าวหมดไป 
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12. ในกรณีที่ผู้บริหารปฏเิสธการร้องขอจากผู้สอบบัญชีเพ่ือให้การถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ

หมดไป (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 11) ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว (เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทั้งหมดจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

บริหารกิจการ
2
) และผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าการตรวจสอบ

โดยวิธอีื่น เพ่ือให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

13. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

(ก) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจ

ไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบต่องบการเงินอันเป็นสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยัง

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือ  

(ข) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจ 

ไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ซ่ึงการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขไม่เพียงพอในการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่ส าคัญน้ี

ผู้สอบบัญชีต้อง(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13-ก14)  

(1) ถอนตัวจากการตรวจสอบถ้าสามารถปฏิบัติได้ และเป็นไปได้ภายใต้กฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ถือปฏบัิติ หรือ  

(2) ในกรณีที่การถอนตัวจากการตรวจสอบก่อนออกรายงานของผู้สอบบัญชีไม่

สามารถท าได้ในทางปฏบัิติหรือเป็นไปไม่ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็

ต่องบการเงิน  

 

14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีถอนตัวตามย่อหน้า 13 (ข)(1) ก่อนการถอนตัวผู้สอบบัญชีต้องติดต่อ

กบั ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

พบในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงท าให้เกิดการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก15)  

 

ขอ้พิจารณาอื่น ๆ เกีย่วกบัการแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง หรือการไม่แสดงความเห็น 

 

15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าจ าเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม รายงานของผู้สอบบัญชีไม่รวมการแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขตามแม่บทการรายงานทางการเงินเดียวกันต่องบการเงินหน่ึง หรือ

เฉพาะองค์ประกอบบัญชี หรือรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า ซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงิน 

                                                 
2
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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หากรวมการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขอยู่ในรายงานเดียวกัน
3
 ในสถานการณ์เช่นน้ีจะ

เกิดความขัดแย้งกับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่

แสดงความเหน็ต่องบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

 

รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมือ่แสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

วรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 

16. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ต่องบการเงินแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิม

องค์ประกอบเฉพาะซ่ึงถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 โดยรวมวรรคอธิบาย 

เหตุการณ์ซ่ึงท าให้เกดิการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงวรรคน้ีก่อนวรรคความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี และก าหนดหัวข้อ

ว่า “เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข” “เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง” หรือ “เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็” ตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

17)  

 

17. ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับจ านวน

เงินที่ระบุได้ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนเงิน) ผู้สอบบัญชีต้องอธิบาย

เหตุการณ์และจ านวนผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง (เว้นแต่ไม่

สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ) ไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 

กรณีที่ในทางปฏบัิติไม่สามารถระบุจ านวนผลกระทบทางการเงินได้ ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งไว้ใน

วรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18)  

 

18. ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไปว่าการเปิดเผยข้อมูลผิดพลาดอย่างไร 

 

19. ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับการไม่

เปิดเผยข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดให้เปิดเผย ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) หารือกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

(ข) อธบิายลักษณะของข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

แบบที่เปล่ียนแปลงไป และ 

                                                 
3
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน” ว่าด้วยสถานการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบ

เพ่ือแสดงความเหน็แยกเฉพาะองคป์ระกอบบญัชี หรือรายการหนึ่งหรือมากกว่าในงบการเงิน 
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(ค) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นน้ัน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล

ที่ถูกละเว้นดังกล่าว และผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่เปิดเผยน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

 

20. ในกรณีที่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถหาหลักฐาน

ดังกล่าวได้ไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 

 

21. แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายถึงเหตุผลส าหรับเหตุการณ์อื่น ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีเกรงว่าจะส่งผลให้

แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

 

วรรคความเห็น  

 

22. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็จากการตรวจสอบแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง

ก าหนดหัวข้อส าหรับวรรคความเหน็ว่า “ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข” “ความเหน็ว่างบการเงินไม่

ถูกต้อง” หรือ “การไม่แสดงความเหน็” ตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21, ก23-ก

24) 

 

23. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคความเห็นว่า ใน

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี ยกเว้นผลกระทบของเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข  

(ก)  งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บท       

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือ  

(ข) งบการเงินข้างต้นน้ีจัดท าข้ึนในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ 
 

เมื่ อการแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐาน          

การตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ถ้อยค าว่า “ยกเว้นผลกระทบซ่ึง

อาจจะเกดิขึ้นของเหตุการณ์..........” ส าหรับการแสดงความเหน็ที่แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก22) 
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24. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความใน

วรรคความเหน็ว่า ในความเหน็ของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ  

(ก) งบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรณีการจัดรายงานตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามที่ควร หรือ  

(ข) งบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้จัดท าข้ึนในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ 

 

25. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความในวรรคความเหน็ว่า 

(ก) เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชี 

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน     

การแสดงความเหน็ของการตรวจสอบ และดังน้ัน 

(ข) ผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว 
 

การอธิบายความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี เมือ่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขหรือแสดง

ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง  
 

26. เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ ถูกต้อง 

ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพ่ือระบุว่าผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของการตรวจสอบแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชี 
  

การอธิบายความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี เมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น 
 

27. เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงข้อความในวรรคน าของรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเพ่ือระบุว่าผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง

อธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอธิบายขอบเขตของการตรวจสอบ ดังน้ี “ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้า คือการแสดงความเหน็ต่องบการเงินจากการปฎิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

อย่างไรกต็ามข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของการตรวจสอบได้” 
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การติดต่อกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล   
 

28. เมื่อผู้สอบบัญชีคาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบ

บัญชี ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงชักน าให้

คาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และน าเสนอข้อความของการแสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่ 

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อา้งถงึย่อหนา้ที ่2) 

 

ก1. ตารางน้ีเป็นการแสดงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการ

แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้

ที่จะเกดิผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบของการแสดงความเหน็  

 

ลักษณะของเหตุการณ์ที่ท  าให้

เกดิการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไป 

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการแผ่กระจายของผลกระทบ

หรือความเป็นไปได้ที่จะเกดิผลกระทบต่องบการเงิน 

มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย มีสาระส าคัญและแผ่กระจาย 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข 

การแสดงความเหน็ว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถหาหลักฐาน 

การตรวจสอบที่เหมาะสม 

อย่างเพียงพอ 

การแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข 
การไม่แสดงความเหน็ 

 

ลกัษณะของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6 (ก))  

 

ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน เพ่ือให้

ผู้สอบบัญชีสรุปว่าได้รับความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง
4
อันเป็นสาระส าคัญ ข้อสรุปนี้ ให้พิจารณาการประเมินของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
5
 

 

ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ให้นิยามค าว่า การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง คือ 

ความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ของรายการที่รายงานอยู่ในงบการเงิน กบัจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ 

หรือการเปิดเผยของรายการที่ถูกก าหนดให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏบัิติ 

ดังน้ันการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินอาจเกดิข้ึนจาก  

 ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ 

 การน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ 

 ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

 

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 11 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

ย่อหน้าที่ 4(ก) 
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ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีเ่ลือกใช ้ 

 

ก4. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้ อาจเกดิขึ้นในกรณีที่ 

 นโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ไม่สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ 

หรือ 

 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ได้แสดงรายการและเหตุการณ์ 

อนัเป็นสาระส าคัญโดยถูกต้องตามที่ควร  

 

ก5. แม่บทการรายงานทางการเงินได้ให้ข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ   

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงกรณีที่กจิการเปล่ียนแปลงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี

ที่ส าคัญโดยไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าว อาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  

 

การน านโยบายการบญัชีทีเ่ลือกไปใช ้ 

 

ก6. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวข้องกับการน า

นโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ อาจเกดิขึ้น 

 ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวด หรือรายการค้าและ

เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกนั (ความสม ่าเสมอในการใช้) หรือ 

 เน่ืองจากวิธีการน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ (เช่น ข้อผิดพลาดในการใช้ที่ไม่ได้ต้ังใจ

ให้เกดิขึ้น)  

 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน  

 

ก7. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสม 

หรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน อาจเกดิขึ้นในกรณีที่ 

 งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่  

ถือปฏบัิติ 

 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ได้แสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏบัิติ 

หรือ 

 งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
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ลกัษณะของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6 

(ข)) 

 

ก8. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (รวมถึงการถูก

จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ) อาจเกดิขึ้นจาก 

 สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ 

 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารตรวจสอบ หรือเวลาการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชี หรือ 

 การถูกจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร  

 

ก9. กรณีที่ไม่สามารถท าการตรวจสอบวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ถือว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ   

หากผู้สอบบัญชีสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยท าการตรวจสอบ

วิธีอื่นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้การใช้ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7(ข) และ 10 ถือว่า

เหมาะสม การถูกจ ากัดขอบเขตงานตรวจสอบโดยผู้บริหารอาจแสดงความหมายอื่นในงาน

ตรวจสอบ เช่น การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุจริต และการพิจารณา

รับงานตรวจสอบต่อไป 

   

ก10. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ รวมถึงกรณีที่ 

 เอกสารประกอบการบันทกึบัญชีของกจิการถูกท าลาย 

 การบันทกึบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ส าคัญถูกครอบครองโดยผู้มีอ านาจของรัฐอย่าง

ไม่มีก าหนด 

 

ก11. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชี รวมถึงกรณีที่  

 กิจการถูกก าหนดให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล

ทางการเงินในภายหลัง เพ่ือประเมินว่าวิธส่ีวนได้เสยีถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  

 เวลาที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งต้ัง เช่น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจ

นับสนิค้าคงเหลือได้  

 ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเ พียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ         

แต่การควบคุมของกจิการไม่มีประสทิธผิล  

 

ก12. ตัวอย่างของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจากการถูก

จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร รวมถึงกรณีที่  

 ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

 ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีส่งหนังสอืยืนยัดยอดคงเหลือของบัญชีแก่บุคคลภายนอก  
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ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากผูบ้ริหาร

จํากดัขอบเขตภายหลงัจากผูส้อบบญัชีตอบรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13 (ข) -14)  

 

ก13. ในทางปฏบัิติ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กบัขั้นความส าเรจ็ของงานตรวจสอบ ณ 

เวลาที่ผู้บริหารจ ากัดขอบเขต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบส่วนที่เป็นสาระส าคัญ

เสรจ็สิ้นแล้ว หากเป็นไปได้ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจที่จะตรวจสอบงานทั้งหมดให้เสรจ็ และไม่

แสดงความเห็นโดยอธิบายการถูกจ ากัดขอบเขตไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ก่อนการถอนตัว 

  

ก14. ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจเป็นไปไม่ได้ หากผู้สอบบัญชีถูกก าหนด

ตามกฏหมายหรือข้อบังคับให้รับงานตรวจสอบต่อไป สถานการณ์เช่นน้ีอาจเป็นกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจอยู่ในการพิจารณา

ตัดสินคดีของศาลซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึง หรือได้รับการแต่งตั้ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และถูกยกเว้นจากการถอนตัวก่อน

การตรวจสอบงบการเงินจะเสรจ็สิ้น หรือก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามล าดับ ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องรวมวรรคเร่ืองอื่น ๆ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
6
 หรือไม่ 

 

ก15. กรณีที่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่าการถอนตัวจากการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากถูกจ ากัด

ขอบเขต อาจจะมีข้อก าหนดของผู้ประกอบวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานที่ก  ากับดูแลหรือเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเร่ืองการ

ถอนตัวจากการตรวจสอบ  

 

ข้อพิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกบัการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งหรือการไม่แสดง

ความเห็น (อา้งถงึย่อหนา้ที ่15) 

 

ก16. ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ได้ขัดแย้งกันระหว่างการแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็  

 การแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินซ่ึงจัดท าขึ้นภายใต้แม่บทการรายงาน

ทางการเงิน และในรายงานเดียวกนัมีการแสดงความเหน็ว่างบการเงินเดียวกันไม่ถูกต้อง

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงิน
7
 ที่แตกต่างกนั 

 การไม่แสดงความเหน็ต่อผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่สัมพันธ์กัน และแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่อฐานะการเงิน (ดูในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510
8
) 

                                                 
6
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตกุารณแ์ละวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” ย่อหน้าที่ ก5 
7
 ดูย่อหน้าที่ 32 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 เพ่ืออธบิายสถานการณน์ี้  

8
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีคร้ังแรก” ย่อหน้าที่ 10 
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ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีจะต้องไม่แสดงความเห็นแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

โดยรวม  

 

รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมือ่แสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

วรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16-17, 19 (ข), 21)  

 

ก17. ความสม ่าเสมอในรายงานของผู้สอบบัญชีจะช่วยเสริมความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน และ

กรณีที่มีสถานการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนจะสามารถระบุได้ ดังน้ันถึงแม้ว่าข้อความของการแสดง

ความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป และค าอธิบายเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปจะไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ยังต้องคงความสม ่าเสมอของรูปแบบและ

เน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ 

 

ก18. ตัวอย่างผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีอาจจะอธิบายจ านวนเงินของผลกระทบต่อภาษีเงินได้ ก าไรก่อนภาษี ก าไรสุทธ ิ

และส่วนของเจ้าของไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่สนิค้าคงเหลือแสดงมูลค่าสงูเกนิจริง 

 

ก19. การเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปอาจไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ในกรณีที่ 

 การเปิดเผยข้อมูลไม่ได้จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถ

ให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีได้ หรือ 

 ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เหน็ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชี  

 

ก20. การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงซ่ึงอธิบายอยู่ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ซ่ึงไม่ได้เป็นเหตุผล

สนับสนุนการละเว้นค าอธิบายของเหตุการณ์อื่นที่ถูกตรวจพบ ซ่ึงท าให้การแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นน้ี ให้เปิดเผยข้อมูลของเร่ืองอื่น

ซ่ึงผู้สอบบัญชีตระหนักว่าอาจเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้งบการเงิน  

 

วรรคความเห็น (อา้งถึงย่อหนา้ที ่22-23) 

 

ก21. การแสดงหัวข้อของวรรคน้ีท าให้ผู้ใช้งบการเงินเหน็ได้อย่างชัดเจนว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชี

เป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และระบุรูปแบบของการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป  

 

ก22. เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข การใช้ข้อความ เช่น “ตามที่อธิบายข้างต้น” หรือ 

“ขึ้นอยู่กบั” ในวรรคความเหน็ ถือว่าไม่เหมาะสมเน่ืองจากไม่มีความชัดเจนและหนักแน่นพอ  
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ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี  

 

ก23. ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข และแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตามล าดับ เน่ืองจากงบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

 

ก24. ตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างที่ 4 

เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน 

การตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหน่ึงของงบการเงินได้ ตัวอย่างที่ 5 

เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงินได้ ซ่ึงในสองกรณีสุดท้าย 

ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนต่องบการเงินมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 

การติดต่อกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28)  

 

ก25. การติดต่อกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงชักน าให้คาดการณ์ว่าจะแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไป และเสนอให้พิจารณาข้อความของการแสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปที่เป็นไปได้ 

 ผู้สอบบัญชีแจ้งผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล เกี่ ยวกับการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปพร้อมเหตุผล (หรือสถานการณ์) ส าหรับการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป 

 ผู้สอบบัญชีได้รับความเหน็ชอบจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงของ

เหตุการณ์ซ่ึงท าให้แสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือยืนยันเหตุการณ์ความ

ขัดแย้งกบัผู้บริหาร และ 

 ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจให้ข้อมูลและค าอธิบายเพ่ิมเติมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ซ่ึงท าให้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 
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ภาคผนวก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23-24) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

ตวัอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากงบการเงิน      

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ตวัอย่างที ่2  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เน่ืองจากงบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่

สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ตวัอย่างที ่4  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหน่ึงในงบ

การเงิน 

ตวัอย่างที ่5  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบ

การเงิน 
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ตวัอย่างที ่1  

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของกิจการ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีได้อธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
9
  

 สินค้าคงเหลือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเป็น

สาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

 นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในรายงานตามที่

ก าหนดไว้โดยกฏหมายในประเทศ  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

 

รายงานต่องบการเงิน
10

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

และหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
11
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร    

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี” 

10
 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
11

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึง

รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ        

งบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกจิการ
12
 เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ
13
 การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ข้อความนี้ อาจตีความว่า “ในการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการควบคุมภายในของกิจการที่

เกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินว่าเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร เพ่ือที่จะออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายใน

ของกจิการ” 
13

 กรณทีี่ผู้สอบบญัชีมหีน้าที่รับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้ อาจอธบิายว่า “ในการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการควบคุม

ภายในของกจิการเกี่ยวกบัการจัดท าและการแสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรของงบการเงิน เพ่ือที่จะออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ”  
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข  

 

สินค้าคงเหลือของกิจการแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ………. บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดง

สนิค้าคงเหลือที่ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่แสดงสินค้าคงเหลือที่

ราคาทุน ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากกิจการบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือที่

ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า กิจการต้องบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือจ านวน  ……… บาท เพ่ือให้สนิค้าคงเหลือแสดงที่ราคาสุทธิที่จะได้รับ ดังน้ันต้นทุนขายจะเพ่ิมข้ึน

จ านวน ……… บาท ภาษีเงินได้ ก าไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงจ านวน ……… บาท ……… บาท 

และ ……… บาท ตามล าดับ  

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 และผล

การด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี]  

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่2  

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินรวมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของบริษัทใหญ่ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีได้อธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

 งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เน่ืองจากไม่ได้รวมข้อมูลของ

บริษัทย่อย ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้แผ่กระจายไปยังงบ

การเงิน ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงินไม่ได้ถูกก าหนดไว้ 

เน่ืองจากไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 

 นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวมแล้ว ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

 

รายงานต่องบการเงินรวม
14

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
15
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

 

                                                 
14

 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” มาถอืปฏบิตั ิ
15

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน การแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้า ต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม วิธีการที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเน่ืองมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงเหล่าน้ัน ผู้สอบบัญชีจะ

พิจารณาการควบคุมภายในของกจิการเกี่ยวกบัการจัดท าและการแสดงรายการในงบการเงินรวมโดย

ถูกต้องตามที่ควร
16
 เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
17
 การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินรวมโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
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 ข้อความนี้อาจตีความว่า “ในการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการควบคุมภายในของกิจการที่

เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวมว่าเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร เพ่ือที่จะออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ แต่ไม่มวีัตถุประสงคใ์นการที่จะแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิลของการ

ควบคุมภายในของกจิการ” 
17

 กรณทีี่ผู้สอบบญัชีมหีน้าที่รับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงินรวม ประโยคนี้ อาจอธิบายว่า “ในการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการ

ควบคุมภายในของกิจการเกี่ยวกับการจัดท าและการแสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินเพ่ือที่จะ

ออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ”  
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง  

 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ………. บริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ 

จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาในระหว่างปี พ.ศ. 20X1 ไว้ในงบการเงินรวม เน่ืองจาก ณ วันที่ซ้ือ

บริษัทย่อย บริษัทไม่แน่ใจในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทย่อย

ดังกล่าว ดังน้ันบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งน้ีจึงถูกบันทึกตามราคาทุน ภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบริษัทย่อยควรถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมด้วย เน่ืองจากบริษัทย่อยถูกควบคุม

โดยบริษัท หากบริษัท งจฉ จ ากัด ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม หลาย ๆ องค์ประกอบในงบการเงิน

จะได้รับผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยัง

ระบุไม่ได้  

 

ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องมี

นัยส าคัญ งบการเงินรวมไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 20X1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี]  

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่3  

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของกิจการ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีได้อธบิายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุน

ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ ซ่ึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอถือว่ามีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยัง 

งบการเงิน 

 นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

 

รายงานต่องบการเงิน
18

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
19
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
19

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี รวมถึง

การประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่า

จะเน่ืองมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงเหล่าน้ัน ผู้สอบบัญชีจะพิจารณา

การควบคุมภายในของกจิการเกี่ยวกบัการจัดท าและการแสดงรายการในงบการเงินโดยถูกต้องตามที่

ควร
20
 เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
21
 การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าข้ึน รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า  
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 ข้อความนี้อาจตคีวามว่า “ในการประเมนิความเสี่ยงผู้สอบบญัชีจะพิจารณาการควบคุมภายในของกจิการที่เกี่ยวกบั

การจัดท างบการเงินว่าเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร เพ่ือที่จะออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกจิการ” 
21

 กรณทีี่ผู้สอบบญัชีมหีน้าที่รับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่

กบัการตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้ อาจอธบิายว่า “ในการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการ

ควบคุมภายในของกจิการเกี่ยวกบัการจัดท าและการแสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรของงบการเงิน เพ่ือที่จะ

ออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ” 
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข  

 

เงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ 

ที่ซ้ือมาในระหว่างปี และบันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนซ่ึงแสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 มีจ านวน …… บาท และก าไรสุทธิของ

บริษัท งจฉ จ ากัด ส่วนที่เป็นของบริษัท กขค จ ากัด จ านวน …… บาท ได้รวมอยู่ในก าไรของบริษัท 

กขค จ ากดั ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากัด ในบริษัท งจฉ จ ากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 20X1 และก าไรสุทธิส าหรับปีของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่วนที่เป็นของบริษัท กขค 

จ ากัด เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ

บริษัท งจฉ จ ากัด ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ ระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นในจ านวนเงิน

ดังกล่าวหรือไม่  

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 20X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่

ควร ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี]  

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่4  

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของกิจการ  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีได้อธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการ เงิน

ตามที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ

องค์ประกอบหน่ึงในงบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของ

สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

 

รายงานต่องบการเงิน
22

 

 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
23
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

                                                 
22

 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงนิ” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
23

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดง

ความเหน็ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ได้  

 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 

 

เงินลงทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้า งจฉ จ ากัด (ประเทศ ……….)  จ านวน ……… บาท ซ่ึงแสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ 

จ ากดั รวมถึงเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากดั ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ

ระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นตามส่วนแบ่งของบริษัทในสินทรัพย์ของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึง

ถูกควบคุมร่วมกนั ส่วนแบ่งในหน้ีสนิของบริษัท งจฉ จ ากดั ซ่ึงรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนแบ่งก าไรและ

ค่าใช้จ่ายส าหรับปีของ บริษัท งจฉ จ ากัด และองค์ประกอบในการจัดท างบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด  

 

การไม่แสดงความเห็น 

 

เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ ดังน้ันข้าพเจ้า

จึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว  

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี]  

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]  

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่5  

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 ตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของกิจการ  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีได้อธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ตามที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลาย

องค์ประกอบของงบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ

สนิค้าคงเหลือและลูกหน้ีการค้าของกจิการได้ ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจจะเกดิขึ้นจากการไม่

สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยัง

งบการเงิน  

 นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

 

รายงานต่องบการเงิน
24

 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
25
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

                                                 
24

 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
25

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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 31 TSA 705 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเหล่าน้ีจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดง

ความเหน็ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ได้  
 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 

ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปีและสิ้นปี ข้าพเจ้าไม่

สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 20X0 และ 20X1 ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท และ ……… บาท 

ตามล าดับ นอกจากน้ีบริษัทได้เร่ิมน าระบบการประมวลผลลูกหน้ีการค้าแบบใหม่มาใช้ในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 20X1 ส่งผลให้เกดิข้อผิดพลาดจ านวนมากในบัญชีลูกหน้ีการค้า ณ วันที่รายงานการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้บริหารยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ และท าให้ข้อ มูลที่

ผิดพลาดมีความถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบโดยวิธีการอื่นในบัญชีลูกหน้ีการค้า

จ านวน ……… บาท ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 เน่ืองจาก

ผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็น

ต่อบัญชีสนิค้าคงเหลือและบัญชีลูกหน้ีการค้าที่บันทกึบัญชีและไม่ได้บันทกึบัญชี รวมถึงองค์ประกอบ

ในส่วนของงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

 

การไม่แสดงความเห็น 
 

เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ ดังน้ันข้าพเจ้า

จึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว  
 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาในรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]  

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี]  
 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  
 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]  
 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]  


