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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้ อมูลเปรียบเทียบ
ในการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีท่งี บการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีคนก่อน
หรืองบการเงินงวดก่อนไม่ได้ มีการตรวจสอบ ให้ นาข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบัติของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 5101 มาถือปฏิบัติสาหรับการตรวจสอบยอดยกมา

ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทียบ
2.

ลักษณะของข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งนาเสนอในงบการเงินของกิจการขึ้นอยู่กับข้ อกาหนดของ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง โดยแนวทางที่ใช้ กันแพร่ หลายสาหรับความรับผิดชอบ
ในการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้ อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง ได้ แก่ ตัวเลข
เปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ซึ่งแนวทางที่จะนามาใช้ มักถูกกาหนดโดยกฎหมาย
หรือข้ อกาหนด แต่อาจถูกกาหนดไว้ ในข้ อตกลงในการตอบรับงานได้ เช่นเดียวกัน

3.

ความแตกต่างที่สาคัญของรายงานการตรวจสอบ 2 แนวทางดังกล่าว คือ
(ก) ในกรณีท่เี ป็ นตัวเลขเปรียบเทียบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะอ้ างถึงงวด
ปัจจุบันเท่านั้น
(ข) ในกรณีท่เี ป็ นงบการเงินเปรียบเทียบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะอ้ างถึงงบการเงินสาหรับ
แต่ละงวดที่นาเสนอ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงข้ อกาหนดสาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณี
แยกจากกัน

วันถือปฏิบตั ิ
4.

1

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก”
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วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินว่าได้ มีการนาเสนอในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญตามข้ อกาหนดสาหรับ
ข้ อมูลเปรียบเทียบในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง และ
(ข) เพื่อรายงานตามความรับผิดชอบในการรายงานของผู้สอบบัญชี

คําจํ ากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) ข้ อมู ลเปรี ยบเทียบ หมายถึง จานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้ อ มู ลซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกับ งวด
ก่อนหน้ านั้นหนึ่งงวดหรือมากกว่าที่รวมอยู่ในงบการเงิน ซึ่งเป็ นไปตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
(ข) ตัวเลขเปรียบเทียบ หมายถึง ข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
อื่น สาหรั บงวดก่ อนได้ น ามาแสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินงวดปั จจุ บั น และมี
วัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นข้ อมูลที่ให้ ใช้ เฉพาะในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจานวนเงิน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงวดปั จจุ บัน (ตามมาตรฐานฉบับนี้เรียกว่ า “ตัวเลข
งวดปัจจุบัน”) ทั้งนี้ ความละเอียดของการนาเสนอจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่น
ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้ องของจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวกับตัวเลขงวด
ปัจจุบันเป็ นหลัก
(ค) งบการเงินเปรี ยบเทียบ หมายถึง ข้ อมู ลเปรี ยบเทียบซึ่งจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอื่นสาหรั บงวดก่อนได้ นามาแสดงเปรี ยบเทียบกับงบการเงินงวดปั จจุ บัน และ
ในกรณีท่งี บการเงินเปรียบเทียบได้ ผ่านการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะอ้ างถึงงบการเงินนั้น
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ความละเอียดของข้ อมูลที่แสดงในงบการเงิน
เปรียบเทียบจะอยู่ในระดับเดียวกันกับงบการเงินงวดปัจจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ การกล่าวถึง “งวดก่อน” จะหมายความ
รวมถึง “งวดก่อน ๆ” หากข้ อมูลเปรียบเทียบได้ รวมจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับ
งวดก่อนมากกว่าหนึ่งงวด
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ข้อกําหนด
วิธีการตรวจสอบ
7.

ผู้สอบบัญชีต้อ งพิจารณาว่างบการเงินได้ ร วมข้ อมูลเปรียบเทียบ ตามที่กาหนดไว้ ในแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ และข้ อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภทอย่างเหมาะสม
หรือไม่ ในการนี้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า
(ก) ข้ อมูลเปรียบเทียบตรงกันกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่แสดงในงวดก่อน
หรือได้ มีการปรับย้ อนหลังตามความเหมาะสมหรือไม่ และ
(ข) นโยบายการบั ญชี ท่ีใช้ ในข้ อมู ลเปรี ยบเทียบมีความสม่ าเสมอกั บนโยบายการบั ญชี ท่ีใช้
ในงวดปั จจุ บัน หรื อในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จะต้ องพิจารณาว่ า
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวได้ มีการบั นทึกบัญชี อย่างเหมาะสม และได้ แสดงรายการ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่

8.

ในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีได้ รับรู้ ว่ามีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ในข้ อมูลเปรี ยบเทียบในขณะที่ทาการตรวจสอบงวดปั จจุ บัน ผู้สอบบัญชี
ต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามความจาเป็ นในสถานการณ์น้ันเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อพิ จารณาว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ หากผู้สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบงบการเงินงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้อง
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5602 ในกรณีท่งี บการเงิน
งวดก่อนมีการปรับปรุงแก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้ อมูลเปรียบเทียบตรงกับงบการเงิน
ที่มีการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว

9.

ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5803 ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองสาหรับ
ทุกงวดบัญชีท่อี ้ างถึงในความเห็นของผู้สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชียังต้ องขอหนังสือรั บรองเป็ น
การเฉพาะสาหรับเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินงวดก่อน ซึ่ งมีผลกระทบต่อข้ อมูลเปรี ยบเทีย บ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

2
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14-17
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ย่อหน้ าที่ 14
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ตัวเลขเปรียบเทียบ
10. ในกรณี ท่ีมี การน าเสนอตั วเลขเปรี ยบเทียบ ความเห็นของผู้ สอบบั ญชี ต้ องไม่ อ้ างอิ งถึ งตั วเลข
เปรียบเทียบ ยกเว้ นเฉพาะกรณีท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ย่อหน้ าที่ 12 และย่อหน้ าที่ 14 (อ้ าง
ถึงย่อหน้ าที่ ก2)
11. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้
เผยแพร่ไปแล้ วอย่างมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง
และข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ที าให้ รายงานของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งแสดงความเห็น แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปต่ อ งบการเงิน งวดปั จ จุ บัน ทั้งนี้
ในวรรคเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ย นแปลงไปในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี
ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) อ้ างอิงถึงตัวเลขงวดปั จจุบันและตัวเลขเปรียบเทียบ ในการอธิบายถึงสาเหตุของการแสดง
ความเห็น แบบที่เปลี่ ยนแปลงไป เมื่ อข้ อมู ลและเหตุ การณ์ น้ั นมี ผลกระทบหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อตัวเลขงวดปัจจุบันอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรือ
(ข) ในกรณีอ่ นื ๆ อธิบายว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็ นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ยี ังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่มี
ต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ ของตัวเลขงวดปั จจุบันและตัวเลขเปรียบเทียบ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3-ก5)
12. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ เคยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้
และตัวเลขเปรียบเทียบยังไม่ได้ มีการปรับย้ อนหลังอย่างเหมาะสม หรือยังไม่ได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ องในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ซึ่งตัวเลขเปรียบเทียบ
ได้ แสดงไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในงบการเงินงวดปัจจุบัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6)
งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน
13. ในกรณีท่งี บการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน และผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ ามโดย
กฎหมายหรือข้ อบังคับในการอ้ างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทียบ
และผู้สอบบัญชีได้ ตัดสินใจที่จะอ้ างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน ในวรรคเรื่ องอื่นใน
รายงานของผู้สอบบัญชี ต้ องระบุเรื่องต่อไปนี้
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(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน
(ข) รูป แบบของความเห็น ที่ผู้ ส อบบัญ ชีค นก่อ นแสดงไว้ และเหตุผลสาหรั บกรณีท่เี ป็ น
ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และ
(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
งบการเงินงวดก่อนไม่ได้ มีการตรวจสอบ
14. ในกรณีท่งี บการเงินงวดก่อนไม่ ได้ มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเรื่องอื่นใน
รายงานของผู้สอบบัญชีว่าตัวเลขเปรียบเทียบไม่ได้ มีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ข้ อความ
ดังกล่าวไม่ได้ ปลดเปลื้องภาระของผู้สอบบัญชีจากข้ อกาหนดที่ระบุให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องได้ มาซึ่ง
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอว่ า ยอดยกมาไม่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน4
งบการเงินเปรียบเทียบ
15. ในกรณีท่งี บการเงินเปรียบเทียบได้ มีการนาเสนอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องอ้ างถึงงวดบัญชี
แต่ละงวดที่งบการเงินได้ มีการนาเสนอ พร้ อมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวด
ดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก9)
16. ในการรายงานต่องบการเงินงวดก่อนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน หากความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนดังกล่าวแตกต่า งไปจากความเห็นซึ่ งผู้สอบบัญชีได้
แสดงไว้ เดิม ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งเปิ ดเผยถึง เหตุผ ลสาคัญ ที่ทาให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี แ สดงความเห็น
แตกต่างไปจากที่รายงานไว้ เดิมในวรรคเรื่องอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7065 (อ้ าง
ถึงย่อหน้ าที่ ก10)

4
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้ าที่ 6
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 8
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งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน
17. ในกรณีท่งี บการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน นอกจากการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ในวรรคเรื่องอื่น ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า
(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน
(ข) รูปแบบของความเห็นที่ผ้ ูสอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลสาหรั บกรณีท่เี ป็ น
ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และ
(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน
เว้ นแต่ ว่ารายงานของผู้ สอบบั ญชี คนก่อนต่ องบการเงินงวดก่อนได้ มี การออกใหม่ พ ร้ อมกับ
งบการเงิน
18. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีคนก่อนได้ เคยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ผู้สอบบัญชีต้อง
สื่อสารเรื่องการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มี
หน้ าที่ในการกากับดูแล ยกเว้ นในกรณีท่ีผ้ ูมีหน้ าที่กากับดู แลทุกคนเกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
กิจการ6 และร้ องขอให้ แจ้ งผู้สอบบัญชีคนก่อนทราบ หากงบการเงินงวดก่อนได้ มีการแก้ ไข
แล้ วและผู้ สอบบั ญชี คนก่อนเห็นด้ วยที่จะออกรายงานการสอบบั ญชี ฉบั บใหม่ ต่องบการเงิน
งวดก่อนที่มีการแก้ ไขแล้ ว ผู้ สอบบั ญชีต้องรายงานต่องบการเงินเฉพาะงวดปั จจุ บันเท่านั้น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11)
งบการเงินงวดก่อนไม่ได้ มีการตรวจสอบ
19. ในกรณี ท่ีงบการเงินงวดก่อนไม่ ได้ มีการตรวจสอบ ผู้ สอบบั ญชี ต้องระบุ ในวรรคเรื่ องอื่นว่ า
งบการเงินเปรียบเทียบไม่ได้ มีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ข้ อความดังกล่าวไม่ได้ ปลดเปลื้อง
ภาระของผู้สอบบัญชีจากข้ อกาหนดที่ระบุให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้ แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสาคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน7

6
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้ าที่ 6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน่
วิธีการตรวจสอบ
หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก1. ในกรณีของงบการเงินเปรี ยบเทียบ ผู้ สอบบัญชีต้องขอหนังสือรั บรองสาหรั บทุกงวดบัญชี ท่ี
อ้ างถึงในความเห็นของผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารจาเป็ นต้ องยืนยันว่าหนังสือรับรองที่ได้
ให้ ไว้ ในงวดก่อนยังมีความเหมาะสมอยู่ ในกรณีของตัวเลขเปรี ยบเทียบ ผู้สอบบัญชีจะขอ
หนั งสือ รั บ รองสาหรั บ งวดปั จ จุ บัน เท่า นั้ น เนื่องจากความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ แสดงต่อ
งบการเงินงวดดังกล่ า วซึ่งได้ รวมตัวเลขเปรี ยบเทียบแล้ ว อย่า งไรก็ตาม ผู้ สอบบัญชี จะขอ
หนั งสือ รั บ รองเป็ นการเฉพาะสาหรั บ เรื่ อ งที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การปรั บ ปรุ งย้ อนหลั งเพื่ อแก้ ไ ข
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินงวดก่อน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อข้ อมูลเปรียบเทียบ
การรายงานการตรวจสอบ
ตัวเลขเปรียบเทียบ
ไม่อ้างอิงในความเห็นของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก2. ความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทียบ เนื่องจากความเห็นของผู้สอบบัญชี
นั้นได้ แสดงต่องบการเงินงวดปัจจุบันโดยรวม ซึ่งได้ รวมตัวเลขเปรียบเทียบแล้ ว
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ยังไม่ได้
รับการแก้ ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก3. ในกรณีท่รี ายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซึ่งได้ เผยแพร่ ไปแล้ ว ได้ มีการแสดง
ความเห็นไว้ อย่างมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น หรื อแสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ถูกต้ อง และ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ีทาให้ รายงานของผู้ สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปได้ รับการแก้ ไขและได้ มีการ
บันทึกบั ญชี หรื อได้ เปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ า งเหมาะสมในงบการเงิน ตามแม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปั จจุ บันไม่ต้องอ้ างถึงการรายงาน
แบบที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้ า
ก4. ในกรณี ท่ีค วามเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น งวดก่ อ นซึ่ ง ได้ เ สนอไปแล้ ว เป็ นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ที าให้ รายงานของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปที่ยังไม่ได้
รับการแก้ ไขอาจไม่เกี่ยวข้ องกับตัวเลขงวดปั จจุ บัน อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไข การไม่แสดงความเห็น หรือการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ ถูกต้ อง (ตามความ
เหมาะสม) อาจจาเป็ นต่องบการเงินงวดปั จจุ บัน เนื่องจากผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็ นไป
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ได้ ของข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ยี ังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่มีต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกัน
ได้ ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทียบ
ก5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีใ นกรณีท่รี ายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนเป็ น
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ที าให้ รายงานของผู้สอบ
บั ญ ชี เปลี่ ยนแปลงไปยั งไม่ ได้ รั บการแก้ ไขได้ แสดงไว้ ในตั วอย่ างที่ 1 และตั วอย่ างที่ 2 ของ
ภาคผนวก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินงวดก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก6. ในกรณีท่ีงบการเงินงวดก่อนซึ่ งได้ แสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข และ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ แต่ตัวเลขเปรียบเทียบได้ มีการปรับปรุง
หรือเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสมแล้ วในงบการเงินงวดปั จจุ บัน รายงานของผู้สอบบัญชีอาจ
เพิ่มวรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ และอ้ างถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบการเงิน ซึ่งได้ อธิบายข้ อมูลและเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ อย่างครบถ้ วน (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 706)
งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก7. ตัวอย่างรายงานของผู้ สอบบั ญชี ในกรณีท่ีงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี คน
ก่อนและผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ ามโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับในการอ้ างอิงถึงรายงานของผู้สอบ
บัญชีคนก่อนในส่วนของตัวเลขเปรียบเทียบได้ แสดงไว้ ในตัวอย่างที่ 3 ของภาคผนวก
งบการเงินเปรียบเทียบ
การอ้ างอิงในความเห็นของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก8. เนื่องจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบนั้นใช้ สาหรับงบการเงินแต่ละงวดที่
นาเสนอ ดังนั้นผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้ อง หรือไม่แสดงความเห็น หรือเพิ่มวรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ต่องบการเงินงวด
บัญชีใดงวดบัญชีหนึ่งหรื อมากกว่า ในขณะที่แสดงความเห็นที่แตกต่างกันต่องบการเงินงวด
อื่น
ก9. ตัวอย่ างรายงานของผู้ สอบบั ญชี ในกรณีท่ีผ้ ู สอบบั ญชี แสดงความเห็นทั้งต่ องบการเงินงวด
ปัจจุบันและงบการเงินงวดก่อน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงวดปั จจุ บัน และงบการเงินงวด
ก่อนได้ มีการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ที าให้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปยังไม่ได้ รับการแก้ ไขได้ แสดงไว้ ในตัวอย่างที่ 4 ของภาคผนวก

11

TSA 710

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความเห็นต่องบการเงินงวดก่อนแตกต่างไปจากความเห็นที่แสดงไว้ เดิม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก10. ในกรณีท่รี ายงานต่องบการเงินงวดก่อนเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงวดปั จจุ บัน ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนอาจแตกต่างไปจากความเห็นที่แสดงไว้ เดิม หากผู้สอบบัญชี
ได้ รับรู้ ถึงสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ท่ีกระทบต่ องบการเงินงวดก่อนอย่ างมีสาระสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบ
ที่ต้อ งรายงานเพิ่ มเติมซึ่ งออกแบบเพื่ อปกป้ องความน่ าเชื่ อ ถือ ในอนาคตของรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้ เผยแพร่ไปแล้ ว
งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก11. ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่
ต่องบการเงินงวดก่อน วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าผู้สอบบัญชีคนก่ อน
ได้ เ สนอรายงานการสอบบัญ ชีต่อ งบการเงิน งวดก่อ นไว้ ก่อนที่จะมีการแก้ ไข นอกจากนี้
หากผู้สอบบัญชีได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบและได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพี ยงพอเพื่ อให้ เป็ นที่พอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแก้ ไขดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
อาจเพิ่มวรรคต่อไปนี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี พ.ศ. 25X2 ข้ าพเจ้ ายังได้ ตรวจสอบรายการปรับปรุง
ตามที่กล่ าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ...... ที่ใช้ ในการปรับปรุงงบการเงิน
สาหรับปี พ.ศ. 25X1 ข้ าพเจ้ าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้ นาไปปรับปรุง
งบการเงินตามควรแล้ ว ข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับการแต่งตั้งให้ ทาการตรวจสอบ สอบทานหรือวิธี
อื่นใดต่องบการเงินของบริษัทสาหรับปี พ.ศ. 25X1 นอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าว
ดังนั้นข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถแสดงความเห็น หรือให้ ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสาหรับปี
พ.ศ. 25X1 โดยรวม
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ภาคผนวก
ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชี
ตัวอย่างที่ 1 – ตัวเลขเปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)
ตัวอย่างรายงานในสถานการณ์ทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 11(ก) มีดงั นี้
รายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ต่ อ งบการเงิ น งวดก่ อ นซึ่ ง ได้เ ผยแพร่ ไ ปแล้ว โดยได้แ สดง
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
• ข้อมูลและเหตุการณ์ซึ่งทําให้รายงานต้องเปลีย่ นแปลงไปยังไม่ได้รบั การแก้ไข
• ผลกระทบหรื อผลกระทบที่ เป็ นไปได้ของข้อมู ลและเหตุ การณ์ต่ อตัวเลขงวดปั จจุ บ นั มี
สาระสําคัญ และทําให้การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีเป็ นแบบที่เปลีย่ นแปลงไปสําหรับ
ตัวเลขงวดปัจจุบนั
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน 8
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร9ต่องบการเงิน
ผู้ บ ริ หารเป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบในการจั ดทาและการนาเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณา
ว่ า จ าเป็ นเพื่ อให้ สามารถจั ดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

8

9

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มหี ัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น”
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิบั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง ก าหนดให้ ข้า พเจ้ า ปฏิบั ติต าม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็น ต่อ ประสิท ธิผ ลของการควบคุม ภายในของกิจ การ 10 การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีท่จี ัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ..... บริษัทไม่ได้ บันทึกค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การไม่ปฏิบัติดังกล่าวเป็ นผลมาจากการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเมื่อต้ นปี ก่อน ซึ่งส่งผลให้ ข้าพเจ้ าแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินสาหรับ
ปี ดังกล่าว หากบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้ นตรงในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี สาหรับอาคารและอัตรา
ร้ อยละ 20 ต่อปี สาหรั บอุปกรณ์ ขาดทุนสาหรั บปี จะเพิ่ มขึ้น จานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1
และจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม
จานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 และขาดทุนสะสม
จะเพิ่มขึ้นจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0

10

ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคาดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รูป แบบและเนื้ อ หาของรายงานของผู้ สอบบัญ ชีส่วนนี้ จะแตกต่า งกัน ไป ขึ้ น อยู่กับ ลักษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวอย่างที่ 2 – ตัวเลขเปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)
ตัวอย่างรายงานในสถานการณ์ทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 11(ข) มีดงั นี้
• รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงือ่ นไข
• ข้อมูลและเหตุการณ์ซึ่งทําให้รายงานต้องเปลีย่ นแปลงไป ยังไม่ได้รบั การแก้ไข
• ผลกระทบหรื อผลกระทบที่เป็ นไปได้ของข้อมู ลและเหตุการณ์ต่อตัวเลขงวดปั จจุ บนั ไม่ มี
สาระสํ าคัญ แต่ ทํ าให้การแสดงความเห็ น ของผูส้ อบบัญ ชี เ ป็ นแบบที่เ ปลี่ยนแปลงไป
เนื่อ งจากผลกระทบหรื อผลกระทบที่เป็ นไปได้ของข้อ มู ลและเหตุการณ์ยงั ไม่ ไ ด้รบั การ
แก้ไขซึ่งมีผลต่อการเปรียบเทียบของตัวเลขงวดปัจจุบนั และตัวเลขเปรียบเทียบ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผรู ้ บั รายงานทีเ่ หมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน 11
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร12ต่องบการเงิน
ผู้บ ริ หารเป็ นผู้ รั บ ผิดชอบในการจั ดทาและการนาเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

11

12

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มหี ัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น”
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็น ต่อ ประสิทธิผลของการควบคุม ภายในของกิจการ 13 การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีท่จี ัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
เนื่องจากข้ าพเจ้ าได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท กขค ในระหว่างปี พ.ศ. 25X0 ข้ าพเจ้ า
จึงไม่สามารถเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นงวด ของงวดดังกล่ าว หรือใช้
วิธกี ารตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจในปริมาณสินค้ าคงเหลือนั้นได้ สินค้ าคงเหลือต้ นงวดมีผลกระทบ
ต่อการแสดงผลการดาเนินงาน ข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถสรุปได้ ว่าจาเป็ นต้ องปรับปรุงผลการดาเนินงาน
และกาไรสะสมต้ นงวดสาหรับ ปี พ.ศ. 25X0 หรือไม่ เพียงใด ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว และความเห็นของข้ าพเจ้ า
ต่องบการเงินงวดปั จจุ บันจึงมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ
ตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ

13

ในกรณีท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั
การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคาดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุม ภายในที่เ กี่ยวข้ องกับการจัด ทาและการนาเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ควรของกิจ การ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท กขค จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ วนนี้ จะแตกต่ า งกัน ไป ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวอย่างที่ 3 – ตัวเลขเปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
ตัวอย่างรายงานในสถานการณ์ทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 มีดงั นี้
• งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีคนก่อน
• ผูส้ อบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผูส้ อบบัญชี
คนก่ อ นในส่ ว นของตั ว เลขเปรี ย บเที ย บ และผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้อ ้า งอิ ง ถึ ง ผู ้ส อบบัญ ชี
คนก่อน
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน 14
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร15ต่องบการเงิน
ผู้ บริ หารเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการจั ดท าและการน าเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถู กต้ องตามที่ ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่า
จ าเป็ นเพื่ อ ให้ สามารถจั ด ท างบการเงิ น ที่ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิบั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง ก าหนดให้ ข้า พเจ้ า ปฏิบั ติต าม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่

14

15

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มหี ัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น”
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ของ
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็น ต่อ ประสิทธิผลของการควบคุม ภายในของกิจการ 16 การตรวจสอบรวมถึง
การประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีที่ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่จี ัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25X1 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ งอื่น ๆ
งบการเงิน ของบริ ษัท กขค จากัด สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอ่นื ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ วนนี้ จะแตกต่ า งกัน ไป ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะของ
ความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคาดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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ตัวอย่างที่ 4 – งบการเงินเปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ า ก9)
ตัวอย่างรายงานในสถานการณ์ทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 15 มีดงั นี้
• ผูส้ อบบัญ ชี ต อ้ งรายงานทั้ง ต่ อ งบการเงินงวดปั จจุ บ นั และงบการเงิ นงวดก่ อ นสํ า หรับ
การตรวจสอบงบการเงินปี ปัจจุบนั
• รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงือ่ นไข
• ข้อมูลและเหตุการณ์ซึ่งทําให้รายงานต้องเปลีย่ นแปลงไปยังไม่ได้แก้ไข
• ผลกระทบหรื อผลกระทบที่เป็ นไปได้ข องข้อมู ลและเหตุ การณ์ต่อตัว เลขงวดปั จจุ บนั มี
สาระสําคัญ ทั้งต่ อ งบการเงิน งวดปั จจุ บ นั และงบการเงินงวดก่อ น และทําให้การแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีเป็ นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงิน 17
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ พ.ศ. 25X0 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของูผ้ ูถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ ละปี รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร18ต่องบการเงิน
ผู้ บริ หารเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการจั ดท าและการน าเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถู กต้ องตามที่ ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณา
ว่ า จ าเป็ นเพื่ อให้ สามารถจั ดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

17

18

ไม่ จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงิน ” ในกรณีท่ีไม่ มีหัวข้ อที่ส อง “รายงานตามข้ อกาหนดของทาง
กฎหมายและข้ อบังคับอื่น”)
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกาหนดให้ ข้า พเจ้ า ปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล งบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัด ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ของ
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ
เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 19 การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ...... บริษัทไม่ได้ บันทึกค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทคิดค่า เสื่อมราคาโดยวิธีเส้ น ตรงใน
อัตราร้ อยละ 5 ต่อปี สาหรั บอาคารและอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี สาหรับอุปกรณ์ ขาดทุนสาหรับปี จะ
เพิ่มขึ้นจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จะลดลงด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสมจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจานวน XXX
บาท ในปี พ.ศ. 25X0 และขาดทุนสะสมจะเพิ่มขึ้นจานวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจานวน
XXX บาทในปี พ.ศ. 25X0
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ในกรณีท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั
การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคาดังนี้ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุม ภายในที่เ กี่ยวข้ องกับการจัด ท าและการนาเสนองบการเงิ นโดยถู ก ต้ อ งตามที่ควรของกิจ การ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษั ท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ
พ.ศ. 25X0 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รูป แบบและเนื้ อ หาของรายงานของผู้ ส อบบัญ ชีส่ว นนี้ จ ะแตกต่า งกัน ไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี]

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