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สารบญั 

 ย่อหนา้ที ่
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ค าจ ากดัความ 5 
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การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ก27 

ภาคผนวก  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกรายงานที่

เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ    

ผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นสิ่งจ าเป็น ซ่ึงรูปแบบการแสดงความเหน็เป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 700
1
 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบและเน้ือหาในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีเม่ือแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้อก าหนดในการรายงานตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) น ามาใช้ในทุกกรณีและจะไม่น ามากล่าวซ า้อีกในมาตรฐาน  

การสอบบัญชีฉบับน้ีเว้นแต่ข้อก าหนดในการรายงานจะถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนหรือถูกแก้ไขโดย

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดรูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปไว้  

สามแบบได้แก่ การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และ   

การไม่แสดงความเห็น การตัดสินใจพิจารณาเลือกรูปแบบของการแสดงความเห็น แบบที่

เปล่ียนแปลงไปที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบั  

(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ที่ท  าให้เกดิการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป เช่น งบการเงินมี

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงอาจท าให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

(ข) ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบของเหตุการณ์ต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก(1)) 

วนัถอืปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้ นสุดในหรือ

หลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อแสดงความเห ็นอย่างแน่ช ัดต่องบการเง ินแบบที่      

เปล่ียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นในกรณีที่ 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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(ก) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ งบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก       

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือสรุปว่า 

งบการเงินโดยรวมไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ค าจ ากดัความ 

5.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) การแผ่กระจาย  ใช้ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเพ่ืออธิบายถึงผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงิน หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงิน (ถ้ามี) ซ่ึงจะไม่ถูกค้นพบเน่ืองจากไม่

สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผลกระทบที่แผ่กระจายไปยัง   

งบการเงินซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี น้ัน 

 ไม่จ ากดัเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใดของงบการเงิน  

 ถ้าจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใด ต้องแสดงถึงสัดส่วนที่ส าคัญอย่าง

มากต่องบการเงิน หรือ 

 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ         

งบการเงิน 

(ข) การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป หมายถึง การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

ขอ้ก าหนด 

สถานการณซ่ึ์งก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

6. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ 

(ก) หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับท าให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก     

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2-ก7) 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสรุปว่า                     

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระส าคัญ                                

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก12) 
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การก าหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

7. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ในกรณีที่ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการ

หรือผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย

ไปยังงบการเงิน หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นหลักฐาน

สนับสนุนการแสดงความเหน็ แต่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไป

ยังงบการเงิน 

การแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

8.  ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เมื่อ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน          

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการหรือผลรวมหลายรายการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

การไม่แสดงความเห็น 

9.  ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เมื่อ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน       

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นหลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็น และ    

ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้ามี)      

จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

10.  ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน (ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ ซ่ึง

เกิดขึ้ นได้ยาก) เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่า ถึงแม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอส าหรับความไม่แน่นอนแต่ละสถานการณ์ กไ็ม่สามารถสรุปได้ว่าจะแสดงความเห็นต่อ    

งบการเงินอย่างไร เน่ืองจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นไปได้ที่

จะสะสมผลกระทบต่องบการเงินเพ่ิมมากขึ้น 

ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขต

การตรวจสอบภายหลงัจากผูส้อบบญัชีตอบรบังาน 

11.  ในกรณีที่ภายหลังจากผู้สอบบัญชีตอบรับงาน พบว่าผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ซ่ึงผู้สอบ

บัญชีพิจารณาแล้วว่าผลจากการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบจะท าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรร้องขอผู้บริหารเพ่ือท าให้   

การถูกจ ากดัขอบเขตดังกล่าวหมดไป 



                                                                                                     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 4 TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

12.  ในกรณีที่ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะท าให้การถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหมดไป (ตามที่กล่าวใน        

ย่อหน้าที่ 11) ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว (เว้นแต่ผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแลทั้งหมดจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ
2
) และผู้สอบบัญชีควร

พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าการตรวจสอบโดยวิธีอื่น เพ่ือให้ได้รับหลักฐาน              

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

13.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถึงผลกระทบดังต่อไปนี้  

(ก) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ 

(ถ้ามี) จะส่งผลกระทบต่องบการเงินอันเป็นสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือ 

(ข) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ    

(ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ซ่ึงการแสดง

ความเหน็อย่างมีเง่ือนไขไม่เพียงพอในการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่ส าคัญน้ี ผู้สอบบัญชี

ต้อง  

(1) ถอนตัวจากการตรวจสอบถ้าสามารถปฏิบัติได้ และเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ถือปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้า ก13) หรือ 

(2) ในกรณีที่การถอนตัวจากการตรวจสอบก่อนออกรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถท า

ได้ในทางปฏิบัติหรือเป็นไปไม่ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้า ก14) 

14.  ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีถอนตัวตามย่อหน้า 13(ข)(1) ก่อนการถอนตัวผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับ        

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบใน

ระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงท าให้เกดิการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

ขอ้พิจารณาอื่น ๆ เกีย่วกบัการแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง หรือการไม่แสดงความเห็น 

15.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าจ าเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่

แสดงความเหน็ต่องบการเงินโดยรวม รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่รวมการแสดงความเหน็อย่าง

ไม่มีเง่ือนไขตามแม่บทการรายงานทางการเงินเดียวกันต่องบการเงินหน่ึง หรือเฉพาะองค์ประกอบ

บัญชี หรือรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า ซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงิน หากรวมการแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขอยู่ในรายงานเดียวกัน
3
 ในสถานการณ์เช่นน้ีจะเกิดความขัดแย้งกับ   

การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน

โดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16)  

                                                 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ

บัญชี หรือรายการในงบการเงิน” ว่าด้วยสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบเพ่ือแสดงความเหน็แยกเฉพาะองค์ประกอบบัญชี หรือ

รายการหนึ่งหรือมากกว่าในงบการเงิน 
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รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมือ่แสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

16.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นจากการตรวจสอบแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง

ก าหนดหัวข้อส าหรับวรรคความเห็นว่า “ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข” “ความเห็นว่างบการเงินไม่

ถูกต้อง” หรือ “การไม่แสดงความเหน็” ตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

17.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องระบุในความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ยกเว้น

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข  

(ก) งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความน้ีใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) งบการเงินข้างต้นน้ีจัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความน้ี

ใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์ 

เม่ือการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ถ้อยค าว่า “ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นของ

เหตุการณ์..........” ส าหรับการแสดงความเหน็ที่แบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

18.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องระบุในความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องมี

นัยส าคัญ 

(ก) งบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บท   

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความน้ีใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บท   

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) งบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข้อความน้ีใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์)  
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การไม่แสดงความเหน็ 

19.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ระบุว่าผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว 

(ข) ระบุว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ผู้สอบ

บัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน       

การแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวได้ และ 

(ค) เปล่ียนข้อความตามย่อหน้าที่ 24(ข) ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) จากที่

ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นการระบุว่าผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างให้

ตรวจสอบงบการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

20.  ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิม

องค์ประกอบเฉพาะซ่ึงถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานกา รสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)                  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21)  

(ก) เปล่ียนหัวข้อ “เกณฑ์ในการแสดงความเห็น” ตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 700 (ปรับปรุง) เป็น “เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข” “เกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” หรือ “เกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็” ตามความเหมาะสม  

(ข) รวมการอธบิายเหตุการณ์ซ่ึงท าให้เกดิการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในวรรคน้ี 

21.  ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับจ านวนเงินที่ระบุ

ได้ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนเงิน) ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุการณ์และจ านวน

ผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง (เว้นแต่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ) ไว้

ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ กรณีที่ในทางปฏบัิติไม่สามารถระบุจ านวนผลกระทบทางการเงิน

ได้ ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22)  

22.  ในกรณีที่ม ีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอ ันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวก ับ       

การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า           

การเปิดเผยข้อมูลผิดพลาดอย่างไร 

23.  ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับการไม่

เปิดเผยข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดให้เปิดเผย ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) หารือกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

(ข) อธบิายลักษณะของข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ และ 

(ค) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นน้ันหากเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลน้ัน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 
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24. ในกรณีที่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐาน      

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถหาหลักฐาน

ดังกล่าวได้ไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

25. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง    

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนข้อความตามย่อหน้าที่ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรุง) ที่ว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ให้เป็น “เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข” 

หรือ “เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” ตามความเหมาะสม  

26.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีองค์ประกอบ

ต่อไปน้ีที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 28(ข) และ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ดังน้ี 

(ก) การอ้างถึงส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยอธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี  

(ข) ข้อความที่ระบุว่า ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

27.  แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายถึงเหตุผลส าหรับเหตุการณ์อื่น ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีตระหนักว่าจะส่งผลให้แสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24)  

การอธบิายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็

ต่องบการเงิน 

28.  เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องดัดแปลงค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีตามย่อหน้าที่ 39-41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) โดยกล่าวถึงเฉพาะ

ข้อความต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 

(ก) ข้อความที่ระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คือ การปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการออกรายงานผู้สอบบัญชี  

(ข) ข้อความที่ระบุว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็ ผู้สอบบัญชี

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินที่ตรวจสอบได้ และ 

(ค) ข้อความที่ระบุว่า ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่  28(ค) ของมาตรฐาน        

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 
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ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

29.  เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีไม่ต้องกล่าวถึงเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
4
 หรือข้อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 720 (ปรับปรุง)
 5
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26) 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล  

30.  เม่ือผู้สอบบัญชีคาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงชักน าให้คาดการณ์ว่า

จะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และน าเสนอถ้อยค าของการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27)  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2)  

ก1.  ตารางน้ีเป็นการแสดงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการแสดง

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบของการแสดงความเหน็ 

ลกัษณะของเหตกุารณที์ท่ าใหเ้กิด

การแสดงความเห็นแบบที่

เปลีย่นแปลงไป 

ดลุยพินิจของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการแผ่กระจายของผลกระทบ

หรือความเป็นไปไดที้จ่ะเกิดผลกระทบต่องบการเงิน 

 มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย มีสาระส าคัญและแผ่กระจาย 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข การแสดงความเหน็ว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถหาหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เหมาะสม  

อย่างเพียงพอ  

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข การไม่แสดงความเหน็ 

 

 

 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701 “การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 11-13  

5
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรุง)  “ความรับผิดของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่น” ย่อหน้าที่ ก54  
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สถานการณซ่ึ์งก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ลกัษณะของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6(ก)) 

ก2.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าได้รับความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ว่า  งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง
6
อันเป็นสาระส าคัญ ข้อสรุปน้ีให้พิจารณาการประเมิน

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
7
 

ก3.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

คือ ผลแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่รายงานอยู่ในงบการเงิน กับจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการ

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับรายการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ถือปฏบัิติ ดังน้ันการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินอาจ

เกดิขึ้นจาก  

(ก) ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ 

(ข) การน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้  

(ค) ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ 

ก4.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้ อาจเกดิขึ้นในกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้   

(ก) นโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ไม่สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏบัิติ หรือ  

(ข) งบการเงินไม่ได้แสดงนโยบายการบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายการที่มีนัยส าคัญในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ

งบกระแสเงินสด 

(ค) งบการเงินไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยรายการและเหตุการณ์เพ่ือน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  

ก5.  แม่บทการรายงานทางการเงินได้ให้ข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ              

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงกรณีที่กิจการเปล่ียนแปลงการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่

ส าคัญโดยไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าว อาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 11 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 11 
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การน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ 

ก6.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย    

การบัญชีที่เลือกไปใช้ อาจเกดิขึ้น  

(ก) ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีอย่างสม ่าเสมอตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวด หรือส าหรับรายการค้าและ

เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกนั (ความสม ่าเสมอในการใช้) หรือ  

(ข) เน่ืองจากวิธีการน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ (เช่น ข้อผิดพลาดในการใช้ที่ไม่ได้ต้ังใจให้

เกดิขึ้น) 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ก7.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสม หรือ

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน อาจเกดิข้ึนในกรณีที่  

(ก) งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือ

ปฏบัิติ  

(ข) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ได้แสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ 

หรือ  

(ค) งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

นอกเหนือจากการเปิดเผยเฉพาะเร่ืองตามที่ก  าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

ย่อหน้าที่ ก13(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 แสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่อาจเกดิข้ึน 

ลกัษณะของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่6(ข)) 

ก8.  ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (รวมถึงการถูกจ ากัด

ขอบเขตการตรวจสอบ) อาจเกดิขึ้นจาก  

(ก) สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ  

(ข) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชี หรือ  

(ค) การถูกจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร  

ก9.  กรณีที่ไม่สามารถท าการตรวจสอบด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงได้ ไม่ถือว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหาก

ผู้สอบบัญชีสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยท าการตรวจสอบด้วยวิธีอื่น 

ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ การใช้ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7(ข) และ ย่อหน้าที่ 9-10 ถือว่า

เหมาะสม การถูกจ ากดัขอบเขตงานตรวจสอบโดยผู้บริหารอาจแสดงผลกระทบอื่นในงานตรวจสอบ 

เช่น การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุจริต และการพิจารณารับงาน

ตรวจสอบต่อไป  
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ก10.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ รวมถึงกรณีที่  

 เอกสารประกอบการบันทกึบัญชีของกจิการถูกท าลาย  

 เอกสารบันทึกบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญอยู่ในครอบครองของผู้มีอ านาจของ

รัฐอย่างไม่มีก าหนด  

ก11.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชี 

รวมถึงกรณีที่  

 กิจการถูกก าหนดให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  และ

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินในภายหลัง เพ่ือประเมินว่าวิธส่ีวนได้เสยีถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  

 เวลาที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งต้ังท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับ

สนิค้าคงเหลือได้  

 ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า วิธีการตรวจสอบเ น้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ              

แต่การควบคุมของกจิการไม่มีประสทิธผิล  

ก12. ตัวอย่างของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจากการถูกจ ากัด

ขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร รวมถึงกรณีที่  

 ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ  

 ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีส่งหนังสอืยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีกบับุคคลภายนอก  

การก าหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขต

ภายหลงัจากผูส้อบบญัชีตอบรบังาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่13(ข)(1)–14) 

ก13.  ในทางปฏบัิติ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กับขั้นความส าเรจ็ของงานตรวจสอบ ณ เวลาที่

ผู้บริหารจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบส่วนที่เป็นสาระส าคัญเสรจ็

สิ้นแล้ว หากเป็นไปได้ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะตรวจสอบงานทั้งหมดให้เสร็จ และไม่แสดง

ความเหน็โดยอธบิายการถูกจ ากดัขอบเขตไว้ในวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็ก่อนการถอนตัว 

ก14.  ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจเป็นไปไม่ได้ หากผู้สอบบัญชีถูกก าหนดตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับให้รับงานตรวจสอบต่อไป สถานการณ์เช่นน้ีอาจเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ

การแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจอยู่ในการพิจารณาตัดสินคดีของ

ศาลซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือได้รับ

การแต่งตั้ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และถูกยกเว้นจากการถอนตัวก่อนการตรวจสอบงบการเงินจะ

เสรจ็สิ้นหรือก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามล าดับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องรวม

วรรคเร่ืองอื่นๆ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
8
หรือไม่ 

                                                 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที ่ก(10) 
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ก15.  กรณีที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าการถอนตัวจากการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากถูกจ ากัดขอบเขตใน

การตรวจสอบ อาจจะมีข้อก าหนดทางวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับส าหรับผู้สอบบัญชีที่ต้อง

ติดต่อกับหน่วยงานที่ก  ากับดูแลหรือเจ้าของกิจการเพ่ือสื่อสารเร่ืองการถอนตัวจากการตรวจสอบ

ดังกล่าว  

ขอ้พิจารณาอื่น ๆ เกี่ยวกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเห็น         

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่15) 

ก16.  ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ได้ขัดแย้งกับการแสดงความเหน็ว่า   

งบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็  

 การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินซ่ึงจัดท าขึ้ นภายใต้แม่บทการรายงาน    

ทางการเงินหน่ึง และในรายงานเดียวกนัมีการแสดงความเหน็ว่างบการเงินเดียวกันไม่ถูกต้อง

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงิน
9
 ที่แตกต่างกนั  

 การไม่แสดงความเหน็ต่อผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่สัมพันธ์กัน และแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่อฐานะการเงิน (อ่านในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510
10

) 

ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีต้องไม่เสนอรายงานแบบไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินโดยรวม  

รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมือ่แสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่16) 

ก17.  ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข และแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตามล าดับ เน่ืองจากงบการเงินแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก18.  ตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจาก

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างที่ 4 เป็นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหน่ึงของงบการเงินได้ ตัวอย่างที่ 5 เป็นรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกบัหลายองค์ประกอบในงบการเงินได้ ซ่ึงในสองกรณีสุดท้าย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

ต่องบการเงินมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่นที่มีข้อก าหนดเร่ืองการรายงาน ได้ให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็แบบ

ที่เปล่ียนแปลงไปไว้ด้วย ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
11
  

                                                 
9
   อ่านย่อหน้าที ่ก31 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) เพื่ออธบิายสถานการณ์นี้   

10
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ย่อหน้าที่ 10   

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
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ความเห็นของผูส้อบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่16) 

ก19. การปรับปรุงหัวข้อน้ีท าให้เกิดความชัดเจนแก่ ผู้ใช้ว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป และระบุรูปแบบของการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก20.  เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข การใช้ข้อความ เช่น “ตามที่อธิบายข้างต้น” หรือ 

“ขึ้นอยู่กบั” ในวรรคความเหน็ ถือว่าไม่เหมาะสมเน่ืองจากไม่มีความชัดเจนและหนักแน่นเพียงพอ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20 ย่อหน้าที่ 21 ย่อหน้าที่ 23 และย่อหน้าที่ 27) 

ก21.  ความสม ่าเสมอในรายงานของผู้สอบบัญชีจะช่วยเสริมความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน  และกรณีที่มี

สถานการณ์ผิดปกติเกดิขึ้นจะสามารถระบุได้ ดังน้ันถึงแม้ว่าข้อความของการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไป และค าอธิบายเกณฑ์ในการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปจะไม่สามารถท า

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ยังต้องคงความสม ่าเสมอของรูปแบบและเน้ือหาในรายงานของ     

ผู้สอบบัญชีไว้ 

ก22.  ตัวอย่างผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ              

ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจจะอธิบายไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เช่น จ านวนเงินของผลกระทบต่อภาษีเงินได้ ก าไรก่อนภาษี ก าไรสุทธิ และ

ส่วนของเจ้าของ ในกรณีที่สนิค้าคงเหลือแสดงมูลค่าสงูเกนิจริง 

ก23.  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปอาจไม่

สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ในกรณีที่  

(ก) ผู้บริหารไม่ได้จัดท าข้อมูลการเปิดเผยน้ันไว้ หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้มาซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับ     

การเปิดเผยดังกล่าวหรือ  

(ข) ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เหน็ว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าวในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเป็นการให้ข้อมูลที่มากเกนิไปโดยไม่จ าเป็น 

ก24.  การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินที่เกิดข้ึนจาก

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอธิบายอยู่ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็  ไม่ได้เป็นเหตุให้ละเว้นการ

เปิดเผยค าอธิบายเหตุการณ์อื่นที่ถูกตรวจพบซ่ึงตามปกติแล้วจะท าให้การแสดงความเห็นของ  

ผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นน้ีการเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์อื่นที่ผู้สอบ

บัญชีตรวจพบดังกล่าวอาจมีความส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน 
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การอธิบายความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงิน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่28) 

ก25.  ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้อความต่อไปน้ีต้องระบุไว้ในส่วน         

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังแสดงในตัวอย่างที่  4-5 ของ

ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  

 ข้อความที่ระบุในย่อหน้าที่ 28(ก) ของมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ซ่ึงต้อง

ดัดแปลงโดยระบุว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ 

 ข้อความที่ระบุในย่อหน้าที่  28(ค) ของมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นของผู้สอบบัญชี  

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่29) 

ก26.  การให้เหตุผลว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ในวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็ เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เพ่ือให้

เข้าใจว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินน้ัน และเพ่ือเป็นการป้องกันการน า

ความเห็นดังกล่าวไปอ้างอิงอย่างไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม  การสื่อสารถึงเ ร่ืองส าคัญใน           
การตรวจสอบที่ไม่ใช่เร่ืองที่น าไปสู่การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน อาจเป็นการช้ีน าให้ผู้ใช้    

งบการเงินเข้าใจว่างบการเงินโดยรวมมีความน่าเช่ือถือจากเร่ืองเหล่านั้นมากกว่าความเหมาะสมของ

สถานการณ์ที่ควรเป็น และอาจไม่สอดคล้องกับการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม       

การแสดงวรรคข้อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เพ่ือระบุถึงการ

พิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสอดคล้องกันของข้อมูลอื่นกับงบการเงินกไ็ม่เหมาะสม

เช่นเดียวกนั ดังน้ัน ย่อหน้าที่ 29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจึงไม่ให้รวมเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบหรือข้อมูลอื่นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบ

การเงิน เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งให้ทราบถึงเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบดังกล่าวหรือรายงานเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก27.  การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงท าให้ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็น

แบบที่เปล่ียนแปลงไปตามที่คาดไว้ และสื่อสารถ้อยค าของการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลง

ไปดังกล่าว ท าให้ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้แจ้งผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เกี่ยวกับการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปพร้อมเหตุผล (หรือสถานการณ์) ส าหรับการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปดังกล่าว  



                                                                                                     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 15 TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

(ข)  ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงของ

เหตุการณ์ซ่ึงท าให้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือยืนยันเหตุการณ์ความขัดแย้ง

กบัผู้บริหาร และ  

(ค)  ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจให้ข้อมูลและค าอธิบายเพ่ิมเติมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ซ่ึงท าให้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17 –ก18 และ ก25) 

 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ตวัอย่างที ่1  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากงบการเงินมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

ตวัอย่างที ่2  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เน่ืองจากงบการเงินรวม

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

หาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบับริษัทร่วมในต่างประเทศ  

ตวัอย่างที ่4  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัองค์ประกอบหน่ึงในงบการเงินรวม  

ตวัอย่างที ่5  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเหน็ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากงบการเงินมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท์ี่ใช้แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
1
) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
2
 

• สินค้าคงเหลือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเป็น

สาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน (การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขมีความ

เหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  570 

(ปรับปรุง) 

• ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่มีการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงาน

ตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
3
 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ  

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข          

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และ          

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

สินค้าคงเหลือของบริษัทแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดงสินค้า

คงเหลือที่ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่แสดงสินค้าคงเหลือที่ราคาทุน    

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือที่ราคาทุนหรือ

ราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า บริษัทต้องบันทกึปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน ……… 

บาท เพ่ือให้สินค้าคงเหลือแสดงที่ราคาสุทธิที่จะได้รับ ดังน้ันต้นทุนขายจะเพ่ิมขึ้นจ านวน ……… บาท     

ภาษีเงินได้ ก าไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงจ านวน ……… บาท ……… บาท และ ……… บาท 

ตามล าดับ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

                                                 
3
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 6 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสดุท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง

เพ่ืออธบิายเหตุการณ์เฉพาะที่ท  าให้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น) 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ               

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงาน

ของข้าพเจ้า 

(ค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
4 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

                                                 
4
   ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มีความ

เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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ตัวอย่างที่ 2  การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องเน่ืองจากงบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บท

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มี

บริษัทย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• งบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เน่ืองจากไม่ได้รวมข้อมูล

ของบริษัทย่อย ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้แผ่กระจายไปยังงบ

การเงินรวม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงินรวมไม่ได้ถูกก าหนด

ไว้ เน่ืองจากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ  (การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องมี           

ความเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• มีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 มาถือปฏบัิติ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่มี

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอื่นนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่า        

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

ท  าให้มีการแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
5
 

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 

และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ………. กลุ่มบริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ 

จ ากัด ซ่ึงกลุ่มบริษัทซ้ือมาในระหว่างปี พ.ศ.25x1 ไว้ในงบการเงินรวม เน่ืองจากไม่สามารถระบุมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ซ้ือได้ ดังน้ันบัญชีเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งน้ีจึงถูกบันทึกตามราคาทุน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทควร

รวมบริษัทย่อยในงบการเงินรวมและบันทึกการซ้ือตามประมาณการมูลค่าของรายการ หากบริษัท งจฉ 

จ ากัด ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม หลาย ๆ องค์ประกอบในงบการเงินจะได้รับผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยังระบุไม่ได้  

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี 

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้

ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐาน     

การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

                                                 
5
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 7 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสดุท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 7 ควรมีการดัดแปลง

เพ่ืออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ท  าให้แสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูล

อื่น) 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑก์ารแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่มีเร่ืองส าคัญ

ในการตรวจสอบอื่นที่ต้องสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวม
6
  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

 

                                                 
6
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบับริษัทร่วมในต่างประเทศ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมตสิถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มีบริษัท

ย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ต่างประเทศ ซ่ึง

ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอถือว่ามีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงินรวม (การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

จึงเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่มี

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
7
 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

25x1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร          

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ซ้ือมาใน

ระหว่างปี และบันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 มีจ านวน ……. บาท และก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด  

ส่วนที่เป็นของบริษัท กขค จ ากัด จ านวน …… บาท ได้รวมอยู่ในก าไรของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปี

สิ้ นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงิน

ลงทุนของบริษัท กขค จ ากัด ในบริษัท งจฉ จ ากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และก าไร

สุทธิส าหรับปีของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่วนที่เป็นของบริษัท กขค จ ากัด เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากัด ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุ

ได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นในจ านวนเงินดังกล่าวหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี 

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้

ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐาน     

การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

                                                 
7
   ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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 25 TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 6 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสดุท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง

เพ่ืออธบิายเหตุการณ์เฉพาะที่ท  าให้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น) 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือ

สื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

(ค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวม
8
  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)  

(วันที่)  

                                                 
8
 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
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ตัวอย่างที่ 4 การไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ

เกี่ยวกบัองค์ประกอบหน่ึงในงบการเงินรวม 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกจิการที่ไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของ

กจิการที่มีบริษัทย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหน่ึง

ในงบการเงินรวม กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท 

ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจจะเกดิข้ึนจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเ งิน รวม (การไม่แสดงความเห็นมี                

ความเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• ต้องจ ากดัการอธบิายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
9
 

การไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรค

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า งจฉ จ ากัด (ประเทศ ……….)  จ านวน ……… บาท ซ่ึงแสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัท     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ 

จ ากัด รวมถึงเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุ

ได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์ของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงถูก

ควบคุมร่วมกนั ส่วนแบ่งในหน้ีสนิของบริษัท งจฉ จ ากดั ซ่ึงรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนแบ่งก าไรและค่าใช้จ่าย

ส าหรับปีของ บริษัท งจฉ จ ากัด และองค์ประกอบในการจัดท างบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวม
10
  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 
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  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากการปฏบัิติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ต่องบการเงินรวมดังกล่าวได้  

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)  

(วันที่)  
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ตัวอย่างที่ 5 การไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ

เกี่ยวกบัหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร   การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้

ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับหลาย

องค์ประกอบในงบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสินค้า

คงเหลือและลูกหน้ีการค้าของกิจการได้ ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• ต้องจ ากดัการอธบิายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่ก  าหนด

โดยกฎหมายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 30 TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
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การไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทได้ เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ใน  

การไม่แสดงความเหน็มีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ดังน้ัน

ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปีและสิ้ นปี ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้

วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x0 และ 

25x1 ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท และ ……… บาท ตามล าดับ นอกจากน้ีบริษัท

ได้เร่ิมน าระบบการประมวลผลลูกหน้ีการค้าแบบใหม่มาใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.25x1 ส่งผลให้เกิด

ข้อผิดพลาดจ านวนมากในบัญชีลูกหน้ีการค้า  ณ วันที่รายงานการตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้บริหารยังอยู่ใน

ข้ันตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและท าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีความถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่สามารถ

ยืนยันหรือตรวจสอบโดยวิธีการอื่นในบัญชีลูกหน้ีการค้าจ านวน ……… บาท ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 เน่ืองจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ

สรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็นต่อบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีลูกหน้ีการค้าที่บันทึกบัญชี

และไม่ได้บันทกึบัญชี รวมถึงองค์ประกอบในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
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  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 



                                                                                                     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 31 TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
12
  

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ต่องบการเงินดังกล่าวได้  

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้

ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)  

(วันที่)  
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  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  


