สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นแบบที่เปลีย่ นแปลงไป
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISA™ 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต ที่
เผยแพร่ เป็ นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ น
ภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และทาซา้ โดยได้ รับ
อนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้ ข้ัน ตอนในการแปล ISA™ 705 (ปรั บ ปรุง) – การแสดงความเห็น แบบที่
เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ได้ รั บ การพิ จารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได้
ดาเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาซา้ มาตรฐานทีอ่ อกโดย IFAC”
ข้ อความของ ISA™ 705 (ปรับปรุง) – การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ที่ได้ รับการอนุมัติคือข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต © 2015 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ ISA™ 705 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต © 2016 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International
Federation of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : ISA™ 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report
ISBN: 978-1-60815-250-6

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705 (ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นแบบที่เปลีย่ นแปลงไปในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
(ถือปฏิบตั กิ บั การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

สารบัญ
ย่อหน้าที่
คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

1

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

2

วันถือปฏิบัติ

3

วัตถุประสงค์

4

คาจากัดความ

5

ข้อกาหนด
สถานการณ์ซ่ึงกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
การกาหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบและเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล

6
7-15
16-29
30

การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอื่น
รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
สถานการณ์ซ่ึงกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ก1
ก2-ก12

การกาหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ก13-ก16

รูปแบบและเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ก17-ก26

การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล

ก27

ภาคผนวก ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 750 (ปรั บปรุง) “การแสดงความเห็น แบบที่เปลี่ ยนแปลงไปในรายงาน
ของผู้ ส อบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าต” ควรอ่า นร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 200 “วัตถุป ระสงค์
โดยรวมของผู้ ส อบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตและการปฏิบัต ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี้ เกี่ยวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้ สอบบั ญชี ในการออกรายงานที่
เหมาะสมในสถานการณ์ ต่า ง ๆ เมื่อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า การแสดงความเห็น ต่ องบการเงิน ของ
ผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึ่งรูปแบบการแสดงความเห็นเป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 7001 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับรูปแบบและเนื้อหาในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) นามาใช้ ในทุกกรณีและจะไม่นามากล่าวซา้ อีกในมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้เว้ นแต่ข้อกาหนดในการรายงานจะถูกกล่ าวถึงอย่างชัดเจนหรื อถูกแก้ ไขโดย
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี้ ก าหนดรู ปแบบของการแสดงความเห็น แบบที่เปลี่ ยนแปลงไปไว้
สามแบบได้ แก่ การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ ถูกต้ อง และ
การไม่ แ สดงความเห็ น การตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาเลื อ กรู ป แบบของการแสดงความเห็น แบบที่
เปลี่ยนแปลงไปที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบั
(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ท่ที าให้ เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น งบการเงินมี
การแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หรื อในกรณีท่ีไม่สามารถหา
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ยงพอซึ่ ง อาจท าให้ มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ และ
(ข) ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิด
ผลกระทบของเหตุการณ์ต่องบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก(1))

วันถือปฏิบตั ิ
3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บ งวดสิ้นสุดในหรื อ
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
4.

1

วัต ถุป ระสงค์ข องผู้ ส อบบั ญ ชี คื อ เพื่ อ แสดงความเห็น อย่ า งแน่ ช ั ด ต่ อ งบการเงิน แบบที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจาเป็ นในกรณีท่ี

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
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(ก) ผู้ สอบบั ญ ชี สรุ ปว่ า จากหลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท่ีได้ รั บ งบการเงิ นโดยรวมไม่ ได้ ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือ
(ข) ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ยงพอ เพื่ อ สรุ ป ว่ า
งบการเงินโดยรวมไม่ได้ แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ

คาจากัดความ
5.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การแผ่กระจาย ใช้ ในส่วนของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งเพื่ ออธิบายถึงผลกระทบ
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงต่องบการเงิน หรื อความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผลกระทบ
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งต่องบการเงิน (ถ้ ามี) ซึ่งจะไม่ถูกค้ นพบเนื่องจากไม่
สามารถหาหลักฐานการสอบบั ญชี ท่ีเหมาะสมอย่างเพี ยงพอ ผลกระทบที่แผ่ กระจายไปยัง
งบการเงินซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี นั้น

ไม่จากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใดของงบการเงิน

ถ้ าจากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใด ต้ องแสดงถึงสัดส่วนที่สาคัญอย่าง
มากต่องบการเงิน หรือ

เกี่ ย วกั บ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ซึ่ ง ถื อ เป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐานเพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจ
งบการเงิน
(ข) การแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไป หมายถึ ง การแสดงความเห็น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง หรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

ข้อกาหนด
สถานการณ์ซึ่งกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
6.

ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ี
(ก) หลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีได้ รั บทาให้ ผ้ ู สอบบั ญชี สรุ ปว่ างบการเงิ นโดยรวมไม่ ได้ ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก7)
(ข) ผู้ สอบบั ญ ชี ไ ม่ สามารถหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เหมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อสรุ ป ว่ า
งบการเงิ น โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก12)
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การกาหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
7.

ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในกรณีท่ี
(ก) ผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอให้ สรุปได้ ว่าแต่ละรายการ
หรือผลรวมหลายรายการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย
ไปยังงบการเงิน หรือ
(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อเป็ นหลักฐาน
สนับสนุ นการแสดงความเห็น แต่ผ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ ามีความเป็ นไปได้ ท่กี ารแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งตรวจไม่พบ (ถ้ ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไป
ยังงบการเงิน

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
8.

ผู้ ส อบบัญ ชีค วรแสดงความเห็น ว่ า งบการเงิน ไม่ถ ูก ต้ อ ง เมื่ อ ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้ ร ั บ หลัก ฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอให้ สรุปได้ ว่าแต่ละรายการหรื อผลรวมหลายรายการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน

การไม่แสดงความเห็น
9.

ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งไม่แ สดงความเห็น ต่อ งบการเงิน เมื่ อ ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่ส ามารถหาหลัก ฐาน
การสอบบัญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานสนั บ สนุ น การแสดงความเห็น และ
ผู้ สอบบั ญ ชี สรุ ป ว่ า มีความเป็ นไปได้ ท่ีก ารแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อข้ อ เท็จ จริ งซึ่ งตรวจไม่ พ บ (ถ้ า มี )
จะส่งผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน

10. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน (ในกรณีท่มี ีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ ซึ่ง
เกิดขึ้น ได้ ยาก) เมื่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี สรุ ป ว่ า ถึ งแม้ จ ะได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า ง
เพี ยงพอสาหรั บความไม่แน่ นอนแต่ละสถานการณ์ ก็ไม่สามารถสรุปได้ ว่าจะแสดงความเห็นต่ อ
งบการเงินอย่างไร เนื่องจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็ นไปได้ ท่ี
จะสะสมผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มมากขึ้น
ผลของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารจากัดขอบเขต
การตรวจสอบภายหลังจากผูส้ อบบัญชีตอบรับงาน
11. ในกรณีท่ภี ายหลังจากผู้สอบบัญชีตอบรับงาน พบว่าผู้บริหารจากัดขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีพิจารณาแล้ วว่าผลจากการถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบจะทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็น
อย่า งมีเงื่อนไข หรื อ ไม่แ สดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญ ชีควรร้ องขอผู้บริ หารเพื่ อทาให้
การถูกจากัดขอบเขตดังกล่าวหมดไป
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12. ในกรณี ท่ีผ้ ู บริ หารปฏิเสธที่จะท าให้ การถู กจ ากั ดขอบเขตการตรวจสอบหมดไป (ตามที่กล่ าวใน
ย่อหน้ าที่ 11) ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (เว้ นแต่ผ้ ูมี
หน้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลทั้ง หมดจะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการบริ หารกิจการ 2) และผู้ สอบบั ญชี ควร
พิ จ ารณาว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ หรื อ ไม่ ท่ี จ ะท าการตรวจสอบโดยวิ ธี อ่ ื น เพื่ อ ให้ ได้ รั บ หลั ก ฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
13. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบดังต่อไปนี้
(ก) กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็ นไปได้ ท่กี ารแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งตรวจไม่พบ
(ถ้ ามี) จะส่งผลกระทบต่องบการเงินอันเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน
ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือ
(ข) กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ ามีความเป็ นไปได้ ท่กี ารแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งซึ่งตรวจไม่พบ
(ถ้ า มี ) จะส่ งผลกระทบอั นเป็ นสาระส าคั ญ และแผ่ กระจายไปยั งงบการเงิ น ซึ่ งการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไม่เพี ยงพอในการแจ้ งให้ ทราบถึงสถานการณ์ท่สี าคัญนี้ ผู้สอบบัญชี
ต้ อง
(1) ถอนตัวจากการตรวจสอบถ้ า สามารถปฏิบัติได้ และเป็ นไปได้ ภายใต้ กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับที่ถือปฏิบัติ (อ้ างถึงย่อหน้ า ก13) หรือ
(2) ในกรณีท่กี ารถอนตัวจากการตรวจสอบก่อนออกรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถทา
ได้ ในทางปฏิบัติหรื อเป็ นไปไม่ ได้ ผู้สอบบัญชี ต้องไม่ แสดงความเห็นต่องบการเงิน
(อ้ างถึงย่อหน้ า ก14)
14. ในกรณี ท่ีผ้ ู สอบบั ญชี ถอนตั วตามย่ อหน้ า 13(ข)(1) ก่อนการถอนตัวผู้ สอบบั ญชี ต้ องติดต่ อกับ
ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับเรื่ องต่ าง ๆ ที่เป็ นการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่พบใน
ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งทาให้ เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)
ข้อพิจารณาอื่น ๆ เกีย่ วกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง หรือการไม่แสดงความเห็น
15. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าจาเป็ นต้ องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม รายงานของผู้สอบบัญชี ต้องไม่รวมการแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามแม่บทการรายงานทางการเงินเดียวกันต่องบการเงินหนึ่ง หรือเฉพาะองค์ประกอบ
บั ญ ชี หรื อ รายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า ซึ่ ง แสดงอยู่ ใ นงบการเงิ น หากรวมการแสดง
ความเห็นอย่า งไม่ มีเงื่อนไขอยู่ ในรายงานเดียวกัน 3 ในสถานการณ์ เช่ นนี้จะเกิดความขัดแย้ งกับ
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
โดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)
2
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ
บัญชี หรือรายการในงบการเงิน” ว่าด้ วยสถานการณ์ซ่งึ ผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นแยกเฉพาะองค์ประกอบบัญชี หรือ
รายการหนึ่งหรือมากกว่าในงบการเงิน
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รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้ อบบัญชีเมือ่ แสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
16. ในกรณี ท่ีผ้ ู สอบบั ญชี แ สดงความเห็น จากการตรวจสอบแบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อง
ก าหนดหั วข้ อส าหรั บวรรคความเห็นว่ า “ความเห็นอย่ างมี เงื่ อนไข” “ความเห็นว่ างบการเงิ น ไม่
ถูกต้ อง” หรือ “การไม่แสดงความเห็น” ตามความเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17-ก19)
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
17. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อัน เป็ นสาระส าคั ญ ในงบการเงิ น ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งระบุ ใ นความเห็น ของผู้ สอบบั ญ ชี ว่ า ยกเว้ น
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่กี ล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
(ก) งบการเงินข้ างต้ นนี้ แสดงข้ อมู ลโดยถู กต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อความนี้ใช้ สาหรับกรณีการจัดทารายงานตามแม่บทการนาเสนอ
ข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร) หรือ
(ข) งบการเงินข้ างต้ น นี้ จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อความนี้
ใช้ สาหรับกรณีการจัดทารายงานตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)
เมื่อการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่
เหมาะสมอย่า งเพีย งพอ ผู้ สอบบั ญ ชี ต้องใช้ ถ้อยคาว่ า “ยกเว้ น ผลกระทบซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์..........” สาหรับการแสดงความเห็นที่แบบที่เปลี่ยนแปลงไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง
18. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ถูกต้ อง ผู้สอบบัญชีต้องระบุในความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีว่า เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องมี
นัยสาคัญ
(ก) งบการเงิน ข้ า งต้ น นี้ ไม่ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสาคัญ ตามแม่บ ท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อความนี้ ใช้ สาหรับกรณีการจัดทารายงานตามแม่บท
การนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร) หรือ
(ข) งบการเงิน ข้ า งต้ น นี้ ไม่ไ ด้ จั ดทาขึ้นในสาระส าคัญตามการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้ อง
(ข้ อความนี้ใช้ สาหรับกรณีการจัดทารายงานตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)
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การไม่แสดงความเห็น
19. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ระบุว่าผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
(ข) ระบุว่า เนื่ องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสาคัญ ผู้สอบ
บั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ น
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ และ
(ค) เปลี่ยนข้ อความตามย่อหน้ าที่ 24(ข) ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) จากที่
ระบุ ว่ างบการเงิ นได้ รั บการตรวจสอบแล้ ว เป็ นการระบุ ว่ าผู้ สอบบั ญชี ได้ รั บการว่ าจ้ างให้
ตรวจสอบงบการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
20. ในกรณีท่ีผ้ ู สอบบั ญ ชี แ สดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ นแบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งเพิ่ ม
องค์ ป ระกอบเฉพาะซึ่ งถู ก ก าหนดไว้ ในมาตรฐานกา รสอบบั ญ ชี รหั ส 700 (ปรั บ ปรุ ง )
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
(ก) เปลี่ ยนหัวข้ อ “เกณฑ์ในการแสดงความเห็น” ตามย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง) เป็ น “เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข” “เกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง” หรือ “เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น” ตามความเหมาะสม
(ข) รวมการอธิบายเหตุการณ์ซ่ึงทาให้ เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในวรรคนี้
21. ในกรณีท่มี ีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับจานวนเงินที่ระบุ
ได้ ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิ ดเผยเกี่ยวกับจานวนเงิน) ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุการณ์และจานวน
ผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง (เว้ นแต่ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ) ไว้
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น กรณีท่ใี นทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจานวนผลกระทบทางการเงิน
ได้ ผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)
22. ในกรณีที่ ม ีก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ต่ อ งบการเงิน เกี่ ย วกับ
การเปิ ดเผยข้ อ มูลเชิงคุณ ภาพ ผู้ สอบบัญ ชีต้องอธิบ ายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ว่ า
การเปิ ดเผยข้ อมูลผิดพลาดอย่างไร
23. ในกรณี ท่ีมีก ารแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอั น เป็ นสาระสาคั ญ ต่ อ งบการเงิ น เกี่ ยวกับ การไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งถูกกาหนดให้ เปิ ดเผย ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) หารือกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
(ข) อธิบายลักษณะของข้ อมูลที่ถูกละเว้ นไม่เปิ ดเผยไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น และ
(ค) เปิ ดเผยข้ อมู ลที่ถูกละเว้ นนั้ นหากเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติ และผู้สอบบัญชีได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลนั้น เว้ นแต่ตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกละเว้ นดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
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24. ในกรณี ท่ีก ารแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไปเป็ นผลมาจากการไม่ สามารถหาหลั ก ฐาน
การสอบบั ญ ชี ท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอ ผู้ สอบบั ญชี ต้องอธิ บายเหตุ ผลที่ไม่ สามารถหาหลั กฐาน
ดังกล่าวได้ ไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
25. ในกรณีท่ีผ้ ู สอบบั ญชี แสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขหรื อ แสดงความเห็น ว่ างบการเงินไม่ ถูกต้ อ ง
ผู้สอบบัญชี ต้อ งเปลี่ ยนข้ อความตามย่ อหน้ าที่ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) ที่ว่า หลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ให้ เป็ น “เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข”
หรือ “เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง” ตามความเหมาะสม
26. ในกรณี ท่ีผ้ ู สอบบั ญชี ไม่ แสดงความเห็นต่ องบการเงิ น รายงานของผู้ สอบบัญชี ต้องไม่ มีองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ท่กี าหนดในย่อหน้ าที่ 28(ข) และ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ดังนี้
(ก) การอ้ างถึงส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) ข้ อความที่ระบุ ว่า ผู้ สอบบัญชี เชื่อว่ าหลั กฐานการสอบบัญชี ท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่
27. แม้ ว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถู กต้ องหรื อไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายถึงเหตุผลสาหรับเหตุการณ์อ่นื ๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีตระหนักว่าจะส่งผลให้ แสดง
ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24)
การอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงิน
28. เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องดัดแปลงคาอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตามย่อหน้ าที่ 39-41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) โดยกล่าวถึงเฉพาะ
ข้ อความต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก25)
(ก) ข้ อความที่ระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการออกรายงานผู้สอบบัญชี
(ข) ข้ อความที่ระบุว่า เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ผู้สอบบัญชี
ไม่ สามารถหาหลักฐานการสอบบั ญชี ท่เี หมาะสมอย่ างเพี ยงพอเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบได้ และ
(ค) ข้ อ ความที่ร ะบุ ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ นอิ ส ระและ
ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามย่ อ หน้ าที่ 28(ค) ของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
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ข้อพิจารณาเมือ่ ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
29. เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องสาคัญ ใน
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7014 หรือข้ อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 720 (ปรับปรุง) 5 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26)
การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
30. เมื่อผู้สอบบั ญชีคาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้ สอบบั ญชี
ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล เกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงชักนาให้ คาดการณ์ว่า
จะแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ ยนแปลงไป และนาเสนอถ้ อยคาของการแสดงความเห็น แบบที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)

การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 2)
ก1. ตารางนี้เป็ นการแสดงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ท่ที าให้ เกิดการแสดง
ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิด
ผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของการแสดงความเห็น
ลักษณะของเหตุการณ์ทีท่ าให้เกิด
การแสดงความเห็นแบบที ่
เปลีย่ นแปลงไป

ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการแผ่กระจายของผลกระทบ
หรือความเป็ นไปได้ทีจ่ ะเกิดผลกระทบต่องบการเงิน
มีสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจาย

มีสาระสาคัญและแผ่กระจาย

งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ

การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

การแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ อง

ไม่สามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ

การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

การไม่แสดงความเห็น

4

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 11-13

5

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดของผู้สอบบัญชีต่อข้ อมูลอื่น” ย่อหน้ าที่ ก54

8

TSA 705 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานการณ์ซึ่งกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ลักษณะของการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6(ก))
ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ได้ กาหนดรูปแบบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
เพื่ อ ให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุ ส มผลหรื อไม่ ว่ า งบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง6อันเป็ นสาระสาคัญ ข้ อสรุปนี้ให้ พิจารณาการประเมิน
ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ แก้ ไข (ถ้ ามี) ต่องบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4507
ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ ให้ คาจากัดความของคาว่า การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
คือ ผลแตกต่างระหว่างจานวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่รายงานอยู่ในงบการเงิน กับจานวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการ
เปิ ดเผยข้ อ มู ลที่ถู ก ก าหนดไว้ สาหรั บ รายการดังกล่ า วเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามแม่ บ ทการรายงานทาง
การเงินที่ถือปฏิบัติ ดังนั้นการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินอาจ
เกิดขึ้นจาก
(ก) ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้
(ข) การนานโยบายการบัญชีท่เี ลือกไปใช้
(ค) ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้
ก4. การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินซึ่งเกี่ยวข้ องกับความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารเลือกใช้ อาจเกิดขึ้นในกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) นโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้ ไม่สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ หรือ
(ข) งบการเงินไม่ ได้ แสดงนโยบายการบั ญชีท่ีถูกต้ องเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสาคัญในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้ น หรือ
งบกระแสเงินสด
(ค) งบการเงินไม่ได้ แสดงหรือเปิ ดเผยรายการและเหตุการณ์เพื่อนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
ก5. แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ได้ ใ ห้ ข้ อ ก าหนดทางการบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าหรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งกรณีท่กี ิจการเปลี่ยนแปลงการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีท่ี
สาคัญโดยไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดดังกล่าว อาจทาให้ เกิดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน

6

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 11

7

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 11
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การนานโยบายการบัญชีท่เี ลือกไปใช้
ก6. การแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่ องบการเงินเกี่ยวข้ องกับการนานโยบาย
การบัญชีท่เี ลือกไปใช้ อาจเกิดขึ้น
(ก) ในกรณีท่ผี ้ ูบริหารไม่ได้ ใช้ นโยบายการบัญชีอย่างสม่าเสมอตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
รวมถึงผู้บริหารไม่ได้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวด หรือสาหรับรายการค้ าและ
เหตุการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน (ความสม่าเสมอในการใช้ ) หรือ
(ข) เนื่องจากวิธีการนานโยบายการบัญชีท่เี ลือกไปใช้ (เช่น ข้ อผิดพลาดในการใช้ ท่ไี ม่ได้ ต้ังใจให้
เกิดขึ้น)
ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ก7. การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสม หรือ
ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน อาจเกิดขึ้นในกรณีท่ี
(ก) งบการเงินไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดไว้ ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือ
ปฏิบัติ
(ข) การเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงินไม่ ได้ แสดงตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ
หรือ
(ค) งบการเงิน ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ มเติมที่จาเป็ นเพื่ อให้ แ สดงข้ อ มู ลโดยถู กต้ อ งตามที่ควร
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยเฉพาะเรื่ องตามที่กาหนดไว้ ในแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่
เกี่ยวข้ อง
ย่ อ หน้ า ที่ ก13(ก) ของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 450 แสดงตั วอย่ า งของข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น
ลักษณะของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 6(ข))
ก8. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอ (รวมถึงการถูกจากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ) อาจเกิดขึ้นจาก
(ก) สถานการณ์ท่อี ยู่เหนือการควบคุมของกิจการ
(ข) สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือ
(ค) การถูกจากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
ก9. กรณีท่ไี ม่สามารถทาการตรวจสอบด้ วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ ไม่ถือว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหาก
ผู้สอบบัญชีสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอโดยทาการตรวจสอบด้ วยวิธีอ่นื
ในกรณีท่ไี ม่สามารถทาได้ การใช้ ข้อกาหนดที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 7(ข) และ ย่อหน้ าที่ 9-10 ถือว่า
เหมาะสม การถูกจากัดขอบเขตงานตรวจสอบโดยผู้บริหารอาจแสดงผลกระทบอื่นในงานตรวจสอบ
เช่ น การประเมินของผู้สอบบั ญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุ จริ ต และการพิ จารณารั บงาน
ตรวจสอบต่อไป
10
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ก10. ตัวอย่างของสถานการณ์ท่อี ยู่เหนือการควบคุมของกิจการ รวมถึงกรณีท่ี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการถูกทาลาย

เอกสารบันทึกบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาคัญอยู่ในครอบครองของผู้มีอานาจของ
รัฐอย่างไม่มีกาหนด
ก11. ตัวอย่างของสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
รวมถึงกรณีท่ี

กิจการถูกกาหนดให้ ใช้ วิธีส่วนได้ เสียในการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม และ
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทาง
การเงินในภายหลัง เพื่อประเมินว่าวิธสี ่วนได้ เสียถูกใช้ อย่างเหมาะสมหรือไม่

เวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับการแต่งตั้งทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับ
สินค้ าคงเหลือได้

ผู้ สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาว่ า วิ ธี ก ารตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอ
แต่การควบคุมของกิจการไม่มีประสิทธิผล
ก12. ตัวอย่ างของการไม่ สามารถหาหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอจากการถู กจากัด
ขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร รวมถึงกรณีท่ี

ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ

ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีกบั บุคคลภายนอก
การกาหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ผลของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารจากัดขอบเขต
ภายหลังจากผูส้ อบบัญชีตอบรับงาน (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 13(ข)(1)–14)
ก13. ในทางปฏิบัติ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กับขั้นความสาเร็จของงานตรวจสอบ ณ เวลาที่
ผู้บริหารจากัดขอบเขตการตรวจสอบ ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีทาการตรวจสอบส่วนที่เป็ นสาระสาคัญเสร็จ
สิ้นแล้ ว หากเป็ นไปได้ ผ้ ู สอบบัญชี อาจตัดสินใจที่จะตรวจสอบงานทั้งหมดให้ เสร็จ และไม่แสดง
ความเห็นโดยอธิบายการถูกจากัดขอบเขตไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นก่อนการถอนตัว
ก14. ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจเป็ นไปไม่ได้ หากผู้สอบบัญชีถูกกาหนดตาม
กฎหมายหรือข้ อบังคับให้ รับงานตรวจสอบต่อไป สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็ นกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับ
การแต่งตั้งให้ ตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจอยู่ในการพิจารณาตัดสินคดีของ
ศาลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับการแต่งตั้งให้ ตรวจสอบงบการเงินสาหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือได้ รับ
การแต่งตั้ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และถูกยกเว้ นจากการถอนตัวก่อนการตรวจสอบงบการเงินจะ
เสร็จสิ้นหรือก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามลาดับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจาเป็ นต้ องรวม
วรรคเรื่องอื่นๆ ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี8หรือไม่
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
ย่อหน้ าที่ ก(10)
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ก15. กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าการถอนตัวจากการตรวจสอบเป็ นสิ่งจาเป็ น เนื่องจากถูกจากัดขอบเขตใน
การตรวจสอบ อาจจะมีข้อกาหนดทางวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้ อบังคับสาหรับผู้สอบบัญชีท่ตี ้ อง
ติดต่อกับหน่ วยงานที่กากับดูแลหรื อเจ้ าของกิจการเพื่อสื่อสารเรื่องการถอนตัวจากการตรวจสอบ
ดังกล่าว
ข้อ พิ จ ารณาอื่ น ๆ เกี ่ย วกับ การแสดงความเห็ น ว่า งบการเงิ น ไม่ ถูก ต้อ งหรื อ การไม่ แ สดงความเห็ น
(อ้างถึงย่อหน้าที ่ 15)
ก16. ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ ขัดแย้ งกับการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็น

การแสดงความเห็นอย่างไม่ มีเงื่อนไขต่ องบการเงิน ซึ่งจัดทาขึ้น ภายใต้ แม่ บทการรายงาน
ทางการเงินหนึ่ง และในรายงานเดียวกันมีการแสดงความเห็นว่างบการเงินเดียวกันไม่ถูกต้ อง
ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงิน9 ที่แตกต่างกัน

การไม่แสดงความเห็นต่อผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดที่สัมพั นธ์กัน และแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฐานะการเงิน (อ่านในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 51010)
ในกรณีน้ ีผ้ ูสอบบัญชีต้องไม่เสนอรายงานแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม
รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้ อบบัญชีเมือ่ แสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 16)
ก17. ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก เป็ นรายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไข และแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง ตามลาดับ เนื่องจากงบการเงินแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ก18. ตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก เป็ นรายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างที่ 4 เป็ นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินได้ ตัวอย่างที่ 5 เป็ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีท่ไี ม่แสดงความเห็น เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงินได้ ซึ่งในสองกรณีสุดท้ าย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่องบการเงินมีสาระสาคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับอื่นที่มีข้อกาหนดเรื่องการรายงาน ได้ ให้ ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ ด้วย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)11

9
10
11

อ่านย่อหน้ าที่ ก31 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เพื่ออธิบายสถานการณ์น้ ี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก” ย่อหน้ าที่ 10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง”
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ความเห็นของผูส้ อบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 16)
ก19. การปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ นี้ ท าให้ เกิ ด ความชั ด เจนแก่ ผ้ ู ใ ช้ ว่ า ความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี เ ป็ นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และระบุรูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก20. เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การใช้ ข้อความ เช่น “ตามที่อธิบายข้ างต้ น” หรือ
“ขึ้นอยู่กบั ” ในวรรคความเห็น ถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีความชัดเจนและหนักแน่นเพียงพอ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20 ย่อหน้ าที่ 21 ย่อหน้ าที่ 23 และย่อหน้ าที่ 27)
ก21. ความสม่าเสมอในรายงานของผู้สอบบัญชีจะช่วยเสริมความเข้ าใจของผู้ใช้ งบการเงิน และกรณีท่มี ี
สถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นจะสามารถระบุได้ ดังนั้นถึงแม้ ว่าข้ อความของการแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และคาอธิบายเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะไม่สามารถทา
ให้ เป็ นรูป แบบเดียวกัน แต่ ยังต้ องคงความสม่ า เสมอของรูป แบบและเนื้ อหาในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้
ก22. ตั ว อย่ า งผลกระทบทางการเงิ น ของการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ
ซึ่ งผู้ สอบบั ญ ชี อ าจจะอธิบ ายไว้ ในวรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไปใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เช่น จานวนเงินของผลกระทบต่อภาษีเงินได้ กาไรก่อนภาษี กาไรสุทธิ และ
ส่วนของเจ้ าของ ในกรณีท่สี นิ ค้ าคงเหลือแสดงมูลค่าสูงเกินจริง
ก23. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกละเว้ นไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอาจไม่
สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ในกรณีท่ี
(ก) ผู้ บ ริ ห ารไม่ ได้ จั ดท าข้ อ มู ล การเปิ ดเผยนั้ น ไว้ หรื อ ผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ
การเปิ ดเผยดังกล่าวหรือ
(ข) ในดุลยพิ นิจของผู้สอบบัญชี เห็นว่ าการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกละเว้ นดังกล่ าวในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเป็ นการให้ ข้อมูลที่มากเกินไปโดยไม่จาเป็ น
ก24. การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง หรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินที่เกิดขึ้นจาก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอธิบายอยู่ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ไม่ได้ เป็ นเหตุให้ ละเว้ นการ
เปิ ดเผยคาอธิบ ายเหตุก ารณ์ อ่ ืน ที่ถู ก ตรวจพบซึ่ งตามปกติแ ล้ วจะทาให้ การแสดงความเห็น ของ
ผู้สอบบัญชีเป็ นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นนี้การเปิ ดเผยข้ อมูลเหตุการณ์อ่ นื ที่ผ้ ูสอบ
บัญชีตรวจพบดังกล่าวอาจมีความสาคัญต่อผู้ใช้ งบการเงิน
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การอธิบายความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมือ่ ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 28)
ก25. ในกรณี ท่ี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ม่ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ข้ อ ความต่ อ ไปนี้ ต้ อ งระบุ ไ ว้ ในส่ ว น
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ดั ง แสดงในตั ว อย่ า งที่ 4-5 ของ
ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

ข้ อความที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 28(ก) ของมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ซึ่งต้ อง
ดัดแปลงโดยระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน
ของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ

ข้ อ ความที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ าที่ 28(ค) ของมาตรฐานสอบบั ญ ชี รหั ส 700 (ปรั บ ปรุ ง )
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณอื่นของผู้สอบบัญชี
ข้อพิจารณาเมือ่ ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 29)
ก26. การให้ เหตุผลว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น เป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน เพื่อให้
เข้ าใจว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น และเพื่อเป็ นการป้ องกันการนา
ความเห็น ดั ง กล่ า วไปอ้ า งอิ ง อย่ า งไม่ เ หมาะสม อย่ า งไรก็ต าม การสื่ อ สารถึ ง เรื่ อ งส าคั ญ ใน
การตรวจสอบที่ไม่ ใช่ เรื่ องที่นาไปสู่การไม่ แสดงความเห็นต่องบการเงิน อาจเป็ นการชี้ นาให้ ผ้ ู ใช้
งบการเงินเข้ าใจว่างบการเงินโดยรวมมีความน่าเชื่อถือจากเรื่องเหล่านั้นมากกว่าความเหมาะสมของ
สถานการณ์ ท่ีค วรเป็ น และอาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การไม่ แ สดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น โดยรวม
การแสดงวรรคข้ อ มู ล อื่น ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 720 (ปรั บ ปรุ ง ) เพื่ อ ระบุ ถึ ง การ
พิ จ ารณาของผู้ สอบบั ญ ชี เ กี่ยวกับความสอดคล้ องกัน ของข้ อมู ลอื่น กับ งบการเงิน ก็ไม่ เหมาะสม
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ย่อหน้ าที่ 29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จึงไม่ให้ รวมเรื่องสาคัญ ในการ
ตรวจสอบหรื อข้ อ มู ลอื่น ไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี เมื่อผู้สอบบั ญชี ไม่ แสดงความเห็น ต่ องบ
การเงิน เว้ นแต่มีกฎหมายหรือข้ อบังคับที่ระบุให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องแจ้ งให้ ทราบถึงเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบดังกล่าวหรือรายงานเกี่ยวกับข้ อมูลอื่น
การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30)
ก27. การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงทาให้ ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็ น
แบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่คาดไว้ และสื่อสารถ้ อยคาของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังกล่าว ทาให้
(ก) ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ จ้ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกากั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ การแสดงความเห็น แบบที่
เปลี่ ย นแปลงไปพร้ อมเหตุ ผ ล (หรื อ สถานการณ์ ) สาหรั บ การแสดงความเห็น แบบที่
เปลี่ ย นแปลงไปดั ง กล่ า ว
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(ข) ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากผู้ มี หน้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็จ จริ ง ของ
เหตุการณ์ซ่ึงทาให้ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือยืนยันเหตุการณ์ความขัดแย้ ง
กับผู้บริหาร และ
(ค) ผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลอาจให้ ข้ อ มู ล และค าอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม กั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ซ่ึงทาให้ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17 –ก18 และ ก25)

ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชีซึ่งแสดงความเห็นแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากงบการเงินมีการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง เนื่องจากงบการเงินรวม
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถ
หาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบริษัทร่วมในต่างประเทศ
ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งในงบการเงินรวม
ตัวอย่างที่ 5 รายงานของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีท่แี สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากงบการเงินมีการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่ การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ ใช้
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6001)
• งบการเงินจั ดทาขึ้นโดยผู้ บริ ห ารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป)
• ข้ อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102
• สินค้ าคงเหลือแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง ซึ่งการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งเป็ น
สาระสาคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน (การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมีความ
เหมาะสม)
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลั กฐานการสอบบัญชีท่ีได้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่ า ไม่ มีความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ท่ี อ าจท าให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
(ปรับปรุง)
• ได้ ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล อื่ น ทั้ง หมดก่ อ นวั น ที่ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละข้ อ มู ล หรื อ
เหตุการณ์ท่มี ีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงาน
ตามที่กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ

1
2

มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี”
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน3
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิน ของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดสาหรั บ ปี สิ้นสุดวั น เดียวกันและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบของเรื่องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงิน ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิน ของบริ ษัท กขค จากัด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.25x1 และ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
สินค้ าคงเหลือของบริษัทแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจานวน ……… บาท ผู้บริหารไม่ได้ แสดงสินค้ า
คงเหลือที่ราคาทุนหรื อราคาสุทธิท่จี ะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า แต่แสดงสินค้ าคงเหลือที่ราคาทุน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทบันทึกบัญชีสินค้ าคงเหลือที่ราคาทุนหรื อ
ราคาสุทธิท่จี ะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่า กว่า บริษัทต้ องบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือจานวน ………
บาท เพื่ อให้ สินค้ าคงเหลือแสดงที่ราคาสุทธิท่จี ะได้ รับ ดังนั้นต้ นทุนขายจะเพิ่มขึ้นจานวน ……… บาท
ภาษีเงินได้ กาไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงจานวน ……… บาท ……… บาท และ ……… บาท
ตามลาดับ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีกาหนดโดยสภาวิ ชาชี พบั ญ ชี
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า

3

ไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี หัวข้ อ “รายงานต่ อ การตรวจสอบงบการเงิน ” ในกรณีท่ ีไม่ มี หัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อ กาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”
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ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 6 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าสุดท้ายของวรรคข้ อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง
เพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ทาให้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น)
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคือเรื่ องต่ า งๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด ตามดุลยพิ นิจ เยี่ยงผู้ ประกอบวิ ชาชี พของ
ข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับ เรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่างมี
เงื่อนไข ข้ าพเจ้ าได้ กาหนดเรื่องที่จะกล่ าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงาน
ของข้ าพเจ้ า
(คาอธิบายเรื่องสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื่องตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน4
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
4

ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี คาว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในกากับดูแลอาจจาเป็ นต้ องถูกแทนที่ด้วยคาอื่นที่มีความ
เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
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ตัวอย่างที่ 2 การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องเนื่องจากงบการเงิน รวมมีการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้ แม่บท
การนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มี
บริษัทย่อย (ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงินรวมจั ดทาขึ้นโดยผู้ บริ หารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป)
• ข้ อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน รวมตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• งบการเงินรวมมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ เนื่องจากไม่ได้ รวมข้ อมูล
ของบริษัทย่อย ซึ่งการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญได้ แผ่กระจายไปยังงบ
การเงินรวม ผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงต่องบการเงินรวมไม่ได้ ถูกกาหนด
ไว้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถท าได้ ใ นทางปฏิบั ติ (การแสดงความเห็น ว่ า งบการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ งมี
ความเหมาะสม)
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มคี วามไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจทาให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• มีการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่มี
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ อง
• ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลหรือเหตุการณ์ท่ี
ทาให้ มีการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้ องมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินรวม
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน
ตามที่กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม5
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ รวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องมีนัยสาคัญ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไม่ได้ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1
และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรั บปี สิ้นสุดวั นเดียวกัน โดยถู กต้ องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ………. กลุ่มบริษัทไม่ได้ รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ
จากัด ซึ่งกลุ่มบริษัทซื้ อมาในระหว่างปี พ.ศ.25x1 ไว้ ในงบการเงินรวม เนื่องจากไม่สามารถระบุ มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรั พย์และหนี้สินที่เป็ นสาระสาคัญของบริษัทย่อยดังกล่ าว ณ วันที่ซ้ ือได้ ดังนั้นบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนี้จึงถูกบันทึกตามราคาทุน ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทควร
รวมบริ ษัทย่อยในงบการเงินรวมและบันทึกการซื้อตามประมาณการมูลค่าของรายการ หากบริษัท งจฉ
จากัด ถู ก รวมอยู่ ในงบการเงิน รวม หลาย ๆ องค์ป ระกอบในงบการเงิน จะได้ รั บผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้ อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยังระบุไม่ได้
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า มี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวม และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้ าพเจ้ าว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ อง

5

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีท่ไี ม่ มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”
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ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 7 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าสุดท้ายของวรรคข้ อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 7 ควรมีการดัดแปลง
เพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ทาให้ แสดงความเห็น ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้ องซึ่งมีผลกระทบต่อข้ อมูล
อื่น)
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง ข้ าพเจ้ าไม่มีเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบอื่นที่ต้องสื่อสารในรายงานของข้ าพเจ้ า
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวม6
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))

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

6

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบริษัทร่วมในต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มีบริษัท
ย่อย (ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงิ น รวมจั ด ทาขึ้ นโดยผู้ บ ริ ห ารของกิจ การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป)
• ข้ อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาอธิบายความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่องบการเงิน รวมตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ต่างประเทศ ซึ่ง
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอถือว่ามีสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงินรวม (การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
จึงเหมาะสม)
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจทาให้ เกิดข้ อสงสัยอย่ างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• ได้ ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลหรือเหตุการณ์ท่มี ี
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินรวม
• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบั ญชี มีความรั บผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม7
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท กขค จากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ รวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ของเรื่องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็ นเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมในต่างประเทศที่ซ้ ือมาใน
ระหว่างปี และบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนซึ่งแสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 มีจานวน ……. บาท และกาไรสุทธิของบริษัท งจฉ จากัด
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัท กขค จากัด จานวน …… บาท ได้ รวมอยู่ในกาไรของบริษัท กขค จากัด สาหรั บ ปี
สิ้น สุดวัน เดีย วกัน ข้ า พเจ้ า ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงิน
ลงทุนของบริ ษัท กขค จากัด ในบริ ษัท งจฉ จากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และกาไร
สุทธิสาหรับปี ของบริษัท งจฉ จากัด ส่วนที่เป็ นของบริษัท กขค จากัด เนื่องจากข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับอนุญาต
ให้ เข้ าถึงข้ อมูลทางการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จากัด ดังนั้นข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถระบุ
ได้ ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จาเป็ นในจานวนเงินดังกล่าวหรือไม่
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า มี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวม และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่างมีเงื่อนไข
ของข้ าพเจ้ า
7

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”
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ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 6 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าสุดท้ายของวรรคข้ อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง
เพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ทาให้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น)
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคือเรื่ องต่ า งๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด ตามดุลยพิ นิจ เยี่ยงผู้ ประกอบวิ ชาชี พของ
ข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปัจจุบัน ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดง
ความเห็น แยกต่า งหากสาหรั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ นอกจากเรื่ อ งที่ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็น อย่า งมีเงื่อนไข ข้ าพเจ้ าได้ กาหนดเรื่องที่จะกล่ าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อ
สื่อสารในรายงานของข้ าพเจ้ า
(คาอธิบายเรื่องสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื่องตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวม8
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
8

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

25

TSA 705 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่ า งที่ 4 การไม่แ สดงความเห็น เนื่ อ งจากผู้ สอบบัญ ชีไม่สามารถหาหลั ก ฐานที่เหมาะสมเพี ยงพอ
เกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งในงบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กจิ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ี
ใช้ แม่บทการนาเสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของ
กิจการที่มีบริษัทย่อย (ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงิ น รวมจั ด ทาขึ้ นโดยผู้ บ ริ ห ารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป)
• ข้ อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาอธิบายความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่องบการเงิน รวมตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่ง
ในงบการเงิน รวม กล่ าวคือ ผู้ สอบบั ญชี ไม่ สามารถหาหลั กฐานการสอบบั ญ ชี เกี่ยวกับ ข้ อมู ลทาง
การเงินของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพี ย งพอมี ส าระส าคั ญ และแผ่ ก ระจายไปยั ง งบการเงิ น รวม (การไม่ แ สดงความเห็ น มี
ความเหมาะสม)
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินรวม
• ต้ องจากัดการอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้ สอบบัญชี มีความรั บผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม9
การไม่แสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ รับการว่าจ้ างให้ ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท กขค จากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรค
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสาคัญ ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้ า งจฉ จากัด (ประเทศ ……….) จานวน ……… บาท ซึ่งแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 90 ของสินทรั พย์สุทธิของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ
จากัด รวมถึงเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จากัด ส่งผลให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถระบุ
ได้ ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จาเป็ นตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์ของบริษัท งจฉ จากัด ซึ่งถูก
ควบคุมร่วมกัน ส่วนแบ่งในหนี้สนิ ของบริษัท งจฉ จากัด ซึ่งรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนแบ่งกาไรและค่าใช้ จ่าย
สาหรับปี ของ บริษัท งจฉ จากัด และองค์ประกอบในการจัดทางบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวม10
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))

9

10

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบั ญชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ แสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวมดังกล่าวได้
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนด
โดยสภาวิ ชาชีพ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ ในส่ ว นที่เกี่ยวข้ องกับ การตรวจสอบงบการเงิน รวม และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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ตัว อย่ า งที่ 5 การไม่ แ สดงความเห็น เนื่ อ งจากผู้ ส อบบั ญ ชี ไม่ สามารถหาหลั ก ฐานที่เ หมาะสมเพี ยงพอ
เกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้
แม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้
ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงินจัดทาขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป)
• ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ งค าอธิบ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ หลาย
องค์ประกอบในงบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสินค้ า
คงเหลือและลู กหนี้การค้ าของกิจการได้ ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ซ่ึ งอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระสาคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
• ต้ องจากัดการอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
• นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่กาหนด
โดยกฎหมายในประเทศ

29

TSA 705 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน11
การไม่แสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ รับการว่าจ้ างให้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ เนื่องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ใน
การไม่แสดงความเห็นมีนัยสาคัญ ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การแต่ง ตั้ง ให้ เ ป็ นผู้ ส อบบัญ ชีข องบริ ษัทภายหลั งวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึงไม่ได้ เข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นปี และสิ้นปี ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจในปริ มาณของสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x0 และ
25x1 ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจานวน ……… บาท และ ……… บาท ตามลาดับ นอกจากนี้บริษัท
ได้ เริ่ มนาระบบการประมวลผลลูกหนี้การค้ าแบบใหม่มาใช้ ในเดือนกันยายน พ.ศ.25x1 ส่งผลให้ เกิด
ข้ อผิดพลาดจานวนมากในบัญชีลูกหนี้การค้ า ณ วันที่รายงานการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ผู้บริหารยังอยู่ใน
ขั้นตอนการแก้ ไขข้ อบกพร่ องของระบบและทาให้ ข้อมู ลที่ผิดพลาดมีความถู กต้ อง ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถ
ยืนยันหรือตรวจสอบโดยวิธีการอื่นในบัญชีลูกหนี้การค้ า จานวน ……… บาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถ
สรุปได้ ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีสินค้ าคงเหลือและบัญชีลูกหนี้การค้ าที่บันทึกบัญชี
และไม่ได้ บันทึกบัญชี รวมถึงองค์ประกอบในส่วนของงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

11

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มีหวั ข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”

30

TSA 705 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน12
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่ าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบั ญชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ แสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวได้
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
(นาเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง))

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

12

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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