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คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน และเกี่ยวข้ องกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็ นผลจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน

2.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7011 เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7052(ปรับปรุง)
และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7063(ปรับปรุง) เกี่ยวข้ องกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของ
ผู้สอบบัญชีจะได้ รับผลกระทบอย่างไรเมื่อผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อ
รวมถึ งวรรคเน้ น ข้ อ มู ลและเหตุก ารณ์ หรื อวรรคเรื่ องอื่น ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี มาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัสอื่นได้ รวมข้ อกาหนดในการรายงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อออกรายงานของผู้สอบบัญชี

3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้ บริ บทของงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ท่ัวไปฉบับ
สมบูรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 8004 เกี่ยวข้ องกับข้ อพิจารณาเป็ นพิเศษเมื่องบการเงินจัดทา
ตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 8055เกี่ยวข้ องกับข้ อพิ จารณา
พิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ
บัญชี หรือรายการในงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใช้ กับการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 800 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805

4.

ข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตอบสนองความสมดุลที่เหมาะสม
ระหว่างความต้ องการความสม่าเสมอและการเปรียบเทียบได้ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีท่วั โลก
และความต้ องการที่จะเพิ่ มมู ลค่ า ของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี โดยน าเสนอข้ อมูล ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ใช้ มากยิ่งขึ้น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ส่งเสริมรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรูปแบบเดียวกัน แต่รับรู้ความจาเป็ นในการปรับใช้ กับสภาพแวดล้ อมซึ่งเฉพาะเจาะจงใน
แต่ละประเทศ เมื่อการตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีใน
รูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้ เกิดความน่าเชื่อถือในประชาคมโลก โดยทาให้ มีการระบุ ได้ ทนั ที
ว่าการตรวจสอบนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริม
ความเข้ าใจของผู้ใช้ งบการเงิน และช่ วยชี้ให้ เห็นถึงสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเมื่อสถานการณ์ดังกล่ าว
เกิดขึ้น
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5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือ
บัญชี หรือรายการในงบการเงิน”

1
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วันถือปฏิบตั ิ
5.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดสิ้นสุดในหรื อ
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
6.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการประเมินข้ อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
และ
(ข) เพื่อแสดงความเห็นดังกล่าวอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

คาจากัดความ
7.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป หมายถึง งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป
(ข) แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้
บรรลุความต้ องการข้ อมูลทางการเงิน โดยทั่วไปของผู้ใช้ ในวงกว้ าง แม่บทการรายงานทาง
การเงิ น อาจเป็ นแม่ บ ทการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ถู ก ต้ อ งตามที่ควรหรื อ แม่ บ ทการปฏิบั ติ ตาม
กฎเกณฑ์
คาว่ า “แม่ บ ทการนาเสนอข้ อ มู ลที่ถู กต้ องตามที่ควร” ใช้ อ้า งอิงถึงแม่บ ทการรายงานทาง
การเงินที่กาหนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของแม่บทนั้น และ
(1) ให้ ยอมรับโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยว่า เพื่อให้ การนาเสนองบการเงินนั้นถูกต้ องตามที่ควร
ผู้บริหารอาจจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลนอกเหนือไปจากที่กาหนดเฉพาะในแม่บท หรือ
(2) ให้ ยอมรับ โดยชัดแจ้ งว่ าผู้บริหารอาจจาเป็ นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของแม่บท
เพื่อให้ การนาเสนองบการเงินนั้นถูกต้ องตามที่ควร ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
อาจจาเป็ นในสถานการณ์ท่ยี ากจะเกิดขึ้นเท่านั้น
ค าว่ า “แม่ บ ทการปฏิบั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ” ใช้ อ้ า งอิ ง ถึ ง แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่
กาหนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของแม่บทนั้น แต่ไม่ได้ รวมถึงการยอมรับ ในข้ อ (1) และ
(2) ข้ างต้ น6
(ค) ความเห็น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข หมายถึ ง ความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี เ มื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า
งบการเงินได้ จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง 7

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัต ถุ ป ระสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 13(ก)
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8.

“งบการเงิน ” ที ่ ก ล่ า วถึง ในมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉ บับ นี้ หมายถึง “งบการเงิน เพื่ อ
วั ตถุ ป ระสงค์ ท่ัวไปฉบั บสมบู ร ณ์ 8 ข้ อ ก าหนดของแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้
กาหนดการแสดงรายการ โครงสร้ าง และเนื้ อหาของงบการเงิน รวมทั้ง องค์ป ระกอบอื่น ๆ ที่
ประกอบเป็ นงบการเงินฉบับสมบูรณ์

9.

“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ที่ก ล่ า วถึง ในมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉ บับ นี้ หมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อกาหนด
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน
10. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นว่า งบการเงินได้ จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่9,10
11. ในการแสดงความเห็น ดัง กล่ า ว ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งสรุ ป ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ม าซึ่ ง ความเชื่ อมั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ ว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อันเป็ น
สาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ข้ อสรุปดังกล่าวต้ องคานึงถึง
(ก) ข้ อ สรุ ป ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 330 ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ม าซึ่ ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่11
(ข) ข้ อสรุ ปของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 450 ว่ าการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อ เท็จ จริ งที่ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขมี สาระส าคั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่า จะพิ จารณาแต่ ล ะรายการหรื อ
พิจารณาโดยรวม12 และ
(ค) การประเมินตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 12-15
12. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งประเมิ น ว่ า งบการเงิ น ได้ จั ด ท าขึ้ นในสาระส าคั ญ ตามข้ อ ก าหนดของแม่ บ ท
การรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ การประเมิ นดั งกล่ าวต้ องรวมถึ งการพิ จารณาลั กษณะ
เชิงคุณภาพของวิธปี ฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้ อบ่งชี้เกี่ยวกับความลาเอียงที่อาจเกิดขึ้น
ในการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก3)

7

8

9
10

11
12

ย่อหน้ าที่ 25-26 เกี่ยวข้ องกับถ้ อยคาต่าง ๆ ที่ใช้ ในการแสดงความเห็นนี้ ในกรณีของแม่ บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรและ
แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามลาดับ
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ย่อหน้ าที่ 13 (ฉ) ได้ กาหนดเนื้อหาของงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 11
ย่อหน้ าที่ 25-26 เกี่ยวข้ องกับถ้ อยคาต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการแสดงความเห็นนี้ ในกรณีของแม่ บทของการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร
และแม่บทของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามลาดับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ” ย่อหน้ าที่ 26
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 11

3

TSA 700 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. ภายใต้ ข้อกาหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า
(ก) งบการเงิ น ได้ เ ปิ ดเผยเกี่ ย วกั บ นโยบายการบั ญ ชี ท่ีส าคั ญ ที่ เ ลื อ กและน าไปปฏิบั ติ อ ย่ า ง
เหมาะสมแล้ วหรือไม่ ในการประเมินเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความเกี่ยวข้ อง
ของนโยบายการบัญชีกบั กิจการ ว่ามีการนาเสนองบการเงินในรูปแบบที่เข้ าใจได้ หรือไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)
(ข) นโยบายการบั ญชี ท่ีเลื อกและนาไปปฏิบัติสอดคล้ อ งกับ แม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่
เกี่ยวข้ องและเหมาะสมหรือไม่
(ค) ประมาณการทางบัญชีท่จี ัดทาขึ้นโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
(ง) ข้ อมูลที่นาเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้ องกัน เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และเข้ าใจได้
หรือไม่ ในการประเมินเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า
 ข้ อมูลที่ต้องรวมได้ ถูกรวมและข้ อมูลดังกล่ าวมีการจัดประเภท การรวม หรือการแยก
ประเภท และมีการอธิบายอย่างเหมาะสมหรือไม่
 การรวมข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อการปิ ดบังความเข้ าใจที่เหมาะสมของเรื่องที่เปิ ดเผย
ทาให้ การนาเสนองบการเงินโดยรวมคลาดเคลื่อนหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)
(จ) งบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจได้ ถึง
ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ท่ีมีสาระสาคัญต่ อข้ อมู ลที่นาเสนอในงบการเงิน และ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6)
(ฉ) คาศัพท์ท่ใี ช้ ในงบการเงิน รวมถึงชื่อของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่
14. เมื่องบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การประเมินตามที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 12 และ 13 ต้ องรวมถึงการประเมินว่ าการนาเสนองบการเงินนั้นถูกต้ องตามที่ควร
หรื อไม่ การประเมิ นของผู้ สอบบั ญ ชี ว่ าการนาเสนองบการเงิน นั้ น ถู ก ต้ อ งตามที่ควรหรื อไม่ ต้อ ง
รวมถึงการพิจารณาถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7 – ก9)
(ก) การนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้อหาโดยรวมของงบการเงิน และ
(ข) งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในลักษณะของการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
หรือไม่
15. ผู้สอบบั ญชีต้องประเมินว่ างบการเงินมีการอ้ างอิงถึงหรื ออธิบายไว้ อย่างเพี ยงพอหรื อไม่เกี่ยวกับ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10-ก15)
รูปแบบของความเห็น
16. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่ างไม่มีเงื่อนไข เมื่อผู้สอบบัญชี สรุปว่ างบการเงินได้ จัดทาขึ้น ใน
สาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
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17. หากผู้สอบบัญชี
(ก) สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับว่า งบการเงินโดยรวมมิได้ ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือ
(ข) ไม่ สามารถได้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอ เพื่ อสรุ ปว่ างบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
705 (ปรับปรุง)
18. หากงบการเงิน ที่จัดทาขึ้น ตามข้ อกาหนดของแม่ บทการนาเสนอข้ อมู ลที่ถู กต้ องตามที่ควรไม่ไ ด้
นาเสนอโดยถูกต้ องตามที่ควร ผู้ สอบบัญชีต้องปรึ กษาหารื อเรื่ องดังกล่ าวกับผู้ บริ หาร โดยขึ้นอยู่
กับข้ อกาหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและการดาเนินการแก้ ไขเรื่ องดังกล่ าว
และผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า จ าเป็ นหรื อ ไม่ ท่ีจ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงความเห็น ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)
19. เมื่ อ งบการเงิน จัด ท าขึ้ น ตามแม่บ ทการปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์ ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่ต้ อ งประเมิน ว่ า
งบการเงินได้ นาเสนอโดยถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากในสถานการณ์ท่ยี ากจะเกิดขึ้น
ซึ่งผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินนั้นทาให้ เกิดการเข้ าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว
กับผู้บริ หาร โดยขึ้นอยู่กับการดาเนินการแก้ ไขเรื่ องดังกล่ าว และผู้สอบบัญชีต้องพิ จารณาว่ าจะ
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และอย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
รายงานของผูส้ อบบัญชี
20. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18–ก19)
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ชื่อรายงาน
21. รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งระบุ ช่ื อ อย่ า งชั ด เจนว่ า เป็ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
ผู้รับรายงาน
22. รายงานของผู้สอบบั ญชีต้องระบุ ผ้ ูรับรายงานตามที่กาหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้ น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
23. ส่วนแรกของรายงานของผู้ สอบบั ญชี จะต้ องรวมถึงความเห็น ของผู้ สอบบัญ ชี และต้ องมีหัวข้ อ
“ความเห็น”
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24. ส่วนความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ระบุกจิ การที่งบการเงินได้ รับการตรวจสอบ
(ข) ระบุว่างบการเงินได้ รับการตรวจสอบแล้ ว
(ค) ระบุช่ ือของงบแต่ละงบที่ประกอบกันเป็ นงบการเงิน
(ง) อ้ างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ และ
(จ) ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก22-ก23)
25. เมื่อแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ อง
ตามที่ ค วร ความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องใช้ ข้ อความว่ า ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ า งบการเงิ น แสดง
(..................)โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง]
เว้ นแต่จะมีการกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับไว้ เป็ นอย่างอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24–ก31)
26. เมื่อแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวว่า งบการเงินจัดทาขึ้นในสาระสาคัญตาม [แม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง] (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26–ก31)
27. หากการอ้ า งถึง แม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ไม่ ใ ช่
การอ้ า งถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่อ อกโดยสภาวิ ช าชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ป ถัมภ์
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องระบุแหล่งที่มาของแม่บทนั้น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
28. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่มีหัวข้ อ “เกณฑ์ในการแสดงความเห็น” ไว้ ต่อจากส่วนที่เป็ น
ความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32)
(ก) ต้ องระบุว่าการตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก33)
(ข) อ้ างถึงส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชี โดยอธิบายถึงความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(ค) รวมข้ อ ความที่ก ล่ า วว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี เ ป็ นอิ สระจากกิจ การตามข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น และข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิบั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
จรรยาบรรณอื่นๆ ของผู้ สอบบั ญ ชี ตามข้ อกาหนดดังกล่ า ว ข้ อความต้ องระบุถึงแหล่ ง
ที่ ม าของข้ อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ สอบบั ญ ชี ต ามที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก34-ก39)
(ง) ระบุ ว่า ผู้ สอบบัญชีเชื่อว่ าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ผี ้ ู สอบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่
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การดาเนินงานต่อเนื่อง
29. ผู้สอบบัญชีต้องรายงานตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)13
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
30. สาหรับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ท่ัวไปของกิจการจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ สอบบัญ ชี ต้อ งสื่อ สารเรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
31. เมื่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งปฏิบั ติ ตามกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ตั ดสิ น ใจที่จ ะสื่ อ สารเรื่ อ งสาคั ญ ใน
การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
701 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40-ก43)
ข้ อมูลอื่น
32. เมื่อนาไปปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบต่องบการเงิน
33. รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งรวมส่ ว นที่มี หัว ข้ อ “ความรั บ ผิดชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ องบการเงิน ”
รายงานของผู้สอบบัญชีต้องใช้ คาที่เ หมาะสมในบริ บ ทของกฎหมายของประเทศนั้ น ๆ ในบาง
ประเทศและไม่จาเป็ นต้ องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะเจาะจง ในบางประเทศ การกล่าวถึงอย่าง
เหมาะสมอาจเป็ นการกล่าวถึงผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ า ก44)
34. ส่วนนี้ของรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารเกี่ยวกับ (อ้ างถึงย่อหน้ า
ก45-ก48)
(ก) การจัดทางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง และรั บ ผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด และ
(ข) ประเมิน ความสามารถของกิจการในการดาเนิน งานต่ อเนื่อง 14และการใช้ เกณฑ์ การบั ญ ชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ รวมถึงการเปิ ดเผยเรื่องเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง (ถ้ ามี) คาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการประเมินนี้ต้อง
รวมการอธิบ ายถึ งความเหมาะสมของการบั น ทึกบั ญ ชีตามเกณฑ์ การดาเนิน งานต่อเนื่ อง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)

13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 21-23
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35. ส่วนนี้ของรายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุ ถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลกระบวนการใน
การจัดทารายงานทางการเงิน เมื่อผู้มีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลไม่ใช่ ผ้ ูมีหน้ าที่ความรั บผิดชอบที่
กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 34 ข้ างต้ น ในกรณีน้ ี หัวข้ อของส่วนนี้ต้องอ้ างอิงถึง “ผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแล” หรือคาอื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้นๆ (อ้ างถึงย่อหน้ า ก49)
36. เมื่ องบการเงิ น จั ด ท าตามแม่ บ ทการน าเสนอข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องตามที่ ค วร ค าอธิ บ ายของ
ความรับผิดชอบต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอ้ างถึง “การจัดทาและการนาเสนอ
ข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรของงบการเงินเหล่านี้” ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
37. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่มีหัวข้ อ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน”
38. ส่วนนี้ของรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
(ก) ระบุว่าวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(1) ได้ รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
และ
(2) เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก51)
(ข) ระบุว่าการให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือการให้ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป และ
(ค) ระบุ ว่ า การแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอาจเกิ ดจากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้ อ ผิ ดพลาด ข้ อ ใด
ข้ อหนึ่งต่อไปนี้
(1) อธิบ ายว่ า ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง นั้ น ถื อ ว่ า มี ส าระส าคั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินเหล่านี้ หรือ15
(2) แสดงคาจากัดความหรือคาอธิบายของสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก52)

15

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 320 “ความมีสาระสาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 2

8

TSA 700 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
39. ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
(ก) ระบุว่าการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
(ข) อธิบายการตรวจสอบโดยระบุว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือ
(1) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความ
เสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่ าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
(2) ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเพื่ อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อ ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ ในสถานการณ์ท่ี
ผู้ ส อบบั ญ ชี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็น ต่ อ ความมี ป ระสิท ธิผ ลของ
การควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องละเว้ น
ข้ อความว่าการพิจารณาของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมภายในไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
(4) สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้ บริ หาร และจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีได้ รั บ สรุ ปว่ ามี ความไม่ แ น่ น อนที่มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ ถ้ าผู้สอบบัญชี
ได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญ ชี ถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่ า วไม่
เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบัญชี จะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของผู้สอบบัญชี ข้ ึนอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กิจการต้ องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
(5) เมื่องบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร ประเมินการ
นาเสนอ โครงสร้ าง และเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมทั้งการเปิ ดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
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(ค) เมื่อมีการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60016 ไปปฏิบัติ ให้ อธิบายความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีในงานการตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยระบุถึง
(1) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพี ยงพอเกี่ยวกับ ข้ อ มู ลทางการเงิ น ของกิจ การหรื อ กิจ กรรมทางธุร กิจภายในกลุ่ ม
กิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
(2) ผู้สอบบั ญชีรับผิดชอบต่ อ การกาหนดแนวทาง การควบคุมดู แลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ และ
(3) ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี
40. ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวม
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
(ก) ระบุว่า ผู้สอบบั ญชี ได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลเกี่ยวกับ ขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ประเด็น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ
รวมถึ งข้ อ บกพร่ อ งที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ มภายในซึ่งผู้สอบบั ญชี พ บในระหว่ า ง
การตรวจสอบ
(ข) ส าหรั บ การตรวจสอบงบการเงิ น ของกิจ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ให้ ร ะบุ ว่ า
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผ้ ู มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ ส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท้ั ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี เ ชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ ากระทบต่อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และมาตรการที่
ผู้สอบบัญชีใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ และ
(ค) สาหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกิจการอื่นๆ
ที่ต้องสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ให้ ระบุว่า
จากเรื่ องที่ติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุ บันและกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้ อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมาย
หรือข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะ
เกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเพราะ
การกระทาดังกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้ อ ย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก53)
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ตาแหน่งของการบรรยายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
41. การบรรยายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ตามที่ ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 39-40 ต้ องแสดงไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54)
(ก) ภายในรายงานของผู้สอบบัญชี
(ข) ภายในภาคผนวกของรายงานของผู้ สอบบั ญชี ในกรณี น้ ี รายงานของผู้ สอบบั ญชี ต้องรวม
การอ้ างอิงไปยังตาแหน่งของภาคผนวก หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54- ก55)
(ค) โดยการอ้ า งอิง โดยเฉพาะภายในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ปยั ง ต าแหน่ ง ของค าบรรยาย
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม เมื่อกฎหมาย ข้ อกาหนดหรือมาตรฐานการสอบ
บัญชีของประเทศอนุญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54 และ ก56-ก57)
42. เมื่อผู้สอบบัญชีอ้างอิงไปยังคาบรรยายความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีบนเว็ บไซต์ขององค์กรที่
เหมาะสม ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องพิ จ ารณาว่ า ค าบรรยาย นั้ นต้ องไม่ ขั ด แย้ งกั บ ข้ อก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก56)
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน
43. หากผู้สอบบัญชีกล่าวถึงความรั บผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงิ น ซึ่ ง นอกเหนื อ จากความรั บ ผิ ด ชอบผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายใต้ ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี ใ น
การรายงานต่องบการเงิน ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานดังกล่าวต้ องกล่าวถึงในส่วนที่แยก
ต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีและต้ องอยู่ภายใต้ หัวข้ อ “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น ” หรื อหัวข้ ออื่นตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของส่วนนั้น เว้ นแต่ได้ กล่ าวถึง
ความรับผิดชอบในการรายงานอื่นๆ เหล่านี้ในหัวข้ อเหมือนกันกับที่นาเสนอภายใต้ ความรับผิดชอบ
การรายงานที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ในกรณี ท่ีน าเสนอความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ใน
การรายงานในส่วนที่เหมือนกันกับองค์ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้ องที่กาหนดโดยมาตรฐานการสอบ
บัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก58-ก60)
44. หากมี ก ารน าเสนอความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ในการรายงานในส่ ว นที่ เ หมื อ นกั น กั บ องค์ ป ระกอบ
การรายงานที่เกี่ยวข้ องที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญชี รายงานของผู้ สอบบั ญชีต้องทาให้
แตกต่ างอย่ างชั ดเจนเกี่ยวกับความรั บผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานจากการรายงานที่กาหนดโดย
มาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60)
45. หากรายงานของผู้ สอบบั ญชี มีส่วนที่แยกต่างหากเกี่ยวกับความรั บผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน
หัวข้ อ ข้ อความ และคาอธิบายที่กล่ าวถึงในย่ อหน้ าที่ 23-40 ต้ องอยู่ภายใต้ หัวข้ อ “รายงานต่อ
การตรวจสอบงบการเงิน” โดยที่หัวข้ อ “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับอื่น” ต้ อง
แสดงต่อจากหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60)
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ชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน
46. ต้ องแสดงชื่ อของผู้สอบบั ญชีท่ีรับผิดชอบงานไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี สาหรั บการตรวจสอบ
งบการเงิน ของกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ เว้ น แต่ ว่า ในสถานการณ์ ท่ีเ กิดขึ้ น ได้ ยาก
การเปิ ดเผยดังกล่ าวจะถูกคาดหมายอย่างมีเหตุผลว่ าจะนาไปสู่อุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วน
บุคคลอย่างสาคัญ ในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ ยาก ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะไม่แสดงชื่อของผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือความตั้งใจนี้กับผู้มีหน้ าที่
ในการกากับดูแลเพื่อแจ้ งให้ ทราบถึงการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ และความ
รุนแรงของอุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก61-ก63)
ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี
47. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือชื่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก64-ก65)
ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี
48. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งสถานที่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีทาการประกอบวิชาชีพ
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
49. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐาน
ว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก66–ก69)
(ก) ได้ มีการจัดทางบทุกงบและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่ประกอบเป็ นงบการเงิน และ
(ข) ผู้มีอานาจได้ ให้ การรับรองว่าเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ ว
รายงานของผูส้ อบบัญชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
50. หากกฎหมายหรือข้ อบังคับของประเทศกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ รูปแบบหรือถ้ อยคาที่เฉพาะเจาะจง
ในรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีจะอ้ างถึงมาตรฐานการสอบบัญชีได้ กต็ ่อเมื่อรายงาน
ของผู้สอบบัญชีน้ันได้ รวมถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก70-ก71)
(ก) ชื่อรายงาน
(ข) ผู้รับรายงานตามที่กาหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น
(ค) วรรค “ความเห็น” เป็ นการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการอ้ างถึงแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการจัดทางบการเงิน (รวมถึงการระบุแหล่งที่มาของแม่บทการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกโดย สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านย่อหน้ าที่ 27)
(ง) การระบุถึงงบการเงินที่ได้ ตรวจสอบ
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(จ) ข้ อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็ นอิสระจากกิจการตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ อความนี้ต้องระบุแหล่ งที่มาของข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องหรื อ
อ้ างถึงข้ อกาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสาหรั บ
นักบัญชี (IESBA)
(ฉ) ในกรณี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นที่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของการรายงานในย่ อ หน้ า ที่ 22 ของ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
(ช) ในกรณี ท่ีเ กี่ยวข้ อ ง เกณฑ์ในการแสดงความเห็น แบบมี เงื่ อ นไข (หรื อ แสดงความเห็น ว่ า
งบการเงินไม่ถูกต้ อง) ต้ องระบุ ว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดการรายงานในย่ อหน้ าที่ 23 ของ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
(ซ) ในกรณีท่ีเกี่ยวข้ อง ส่วนที่รวมข้ อมู ลที่กาหนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 701 หรื อ
ข้ อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบั งคับและเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี17 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก72-ก75)
(ฌ) เมื่อนาไปปฏิบัติ วรรคที่ระบุถึงข้ อกาหนดในการรายงานในย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
(ญ) คาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดทางบการเงินและการระบุความรับผิดชอบ
เหล่ า นั้ น ในการสอดส่อ งดู แ ลกระบวนการในการจั ดท ารายงานทางการเงิ น ที่เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 33-36
(ฎ) การอ้ างอิ ง ถึ ง มาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละกฎหมายหรื อ ข้ อก าหนด และ ค าอธิ บ าย
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในย่อหน้ าที่ 37-40 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50-ก53)
(ฏ) สาหรับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปของกิจการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ต้ องเปิ ดเผยชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน เว้ นแต่ในสถานการณ์ท่ยี าก
จะเกิด ขึ้ น การเปิ ดเผยดั ง กล่ า วจะถู ก คาดหมายอย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า จะน าไปสู่อุ ป สรรคต่ อ
ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสาคัญ
(ฐ) ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี
(ฑ) ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี
(ฒ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

17

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701, ย่อหน้ าที่ 11-16
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รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบทีเ่ ป็ นไปตามทัง้ มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศและ
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ
51. ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง
52. ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง
ข้อมูลเพิม่ เติมที่นาเสนอพร้อมกับงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก78-ก84)
53. หากมีการนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องพร้ อม
กับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินโดยใช้ ดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพว่ า
ข้ อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน หรือไม่เนื่องจากลักษณะของข้ อมูลหรือวิธีการ
นาเสนอข้ อมูลดังกล่าว เมื่อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต้ องครอบคลุมถึงข้ อมูลเพิ่มเติมนั้นด้ วย
54. หากมีการนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องพร้ อม
กับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้ อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวถูกนาเสนอในวิธีท่ี
ทาให้ มีความแตกต่างอย่างเพียงพอและชัดเจนจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรื อไม่ หากข้ อมู ล
เพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้ ถูก แยกออกจากงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ ว อย่า งชัดเจน ผู้ สอบบัญ ชีต้อ ง
ขอให้ ผ้ ูบริหารเปลี่ยนแปลงวิธกี ารนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ ตรวจสอบดังกล่าว หากผู้บริหาร
ปฏิเ สธ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งอธิ บ ายในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ไ ด้
ตรวจสอบ

การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
ลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก1. ผู้บริหารใช้ ดุลยพินิจต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางบัญชี18
ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามี
ความลาเอียงที่อาจเกิดขึ้น ในการใช้ ดุลยพิ นิ จของผู้ บริ หาร ผู้ สอบบั ญชี อ าจสรุ ปได้ ว่า ผลกระทบ
โดยรวมของความไม่เป็ นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่ได้ รับ
การแก้ ไข ทาให้ งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ อบ่งชี้
เกี่ยวกับความไม่ เป็ นกลางที่อาจกระทบต่ อการประเมินของผู้ สอบบั ญชี ว่างบการเงินโดยรวมแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่น้ัน รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ภาคผนวก 2
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การเลื อกแก้ ไขการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่ได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ู บริ หารทราบในระหว่ าง
การตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ทาให้ กาไรเพิ่มขึ้น
แต่ไม่แก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ทาให้ กาไรลดลง)
ความลาเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทาประมาณการทางบัญชี

ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กล่ าวถึงความลาเอียงของผู้ บริ หารที่อาจเกิดขึ้นในการจั ดทา
ประมาณการทางบัญชี 19 ข้ อบ่งชี้ถึงความลาเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ แปลว่ามีการแสดง
ข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งสาหรั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการหาข้ อสรุ ป เกี่ยวกับ ความสมเหตุ สมผลของ
ประมาณการทางบัญชีเสมอไป แต่ข้อบ่งชี้ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสมในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ก))
ก4. ในการประเมินว่างบการเงินได้ เปิ ดเผยอย่างเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีท่ี
สาคัญที่และการนาไปปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น

ได้ มีการเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ท่สี าคัญตามที่กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องแล้ วหรือไม่

ข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่สี าคัญที่เปิ ดเผยในงบการเงินมีความเกี่ยวข้ องและสะท้ อนถึง
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและเกณฑ์ในการแสดงรายการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ถูกนาไปปฏิบัติกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงินในสถานการณ์ซ่ึงเฉพาะเจาะจงของการดาเนินงานและสภาพแวดล้ อมของ
กิจการหรือไม่ และ

การอธิบายการนาเสนอนโยบายการบัญชีท่สี าคัญอย่างชัดเจน
ข้อมู ลที่แสดงในงบการเงิ นมีความเกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถเปรียบเทียบได้และเข้าใจได้
(อ้ างถึงย่อหน้ า 13(ง))
ก5. การประเมินความเข้ าใจได้ ของงบการเงินรวมถึงการพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น

แสดงข้ อมูลในงบการเงินในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับหรือไม่

การจัดวางการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเด่นชัด เหมาะสม (เช่น เมื่อมีข้อมูลเฉพาะกิจการที่
เป็ นประโยชน์แก่ ผ้ ู ใช้ ) และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินมีการอ้ างอิงอย่ างเหมาะสมใน
รูปแบบที่จะไม่ก่อให้ เกิดปัญหาที่สาคัญสาหรับผู้ใช้ ในการระบุข้อมูลที่จาเป็ นหรือไม่
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ย่อหน้ าที่ 21
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การเปิ ดเผยผลกระทบของรายการและเหตุ การณ์ที่มีสาระสาคัญต่ อข้อมู ลที่นาเสนอในงบการเงิน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13(จ))
ก6. โดยทั่วไป งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่ บทเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ท่ัวไปจะแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ การประเมินว่างบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
ตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจได้ ถึง
ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ท่มี ีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดของกิจการ รวมถึงการพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น

ขอบเขตของข้ อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้ องและเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของกิจการ และ

มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจ

ลักษณะและขอบเขตของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกิดจากรายการ
หรื อเหตุก ารณ์ท่ีไม่ เข้ าเกณฑ์ในการรั บรู้ รายการ (หรื อ เกณฑ์ในการตัดรายการ) ที่
กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณ์

วิธีท่ใี ช้ และข้ อสมมติและการใช้ ดุลยพิ นิจและการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่ านี้ ที่กระทบ
จานวนเงินที่แสดงรายการหรื อการเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้ อง
ประเมินว่างบการเงินมีการนาเสนอข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก7. แม่บทการรายงานทางการเงิน บางแม่บทรับรู้แนวคิดการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร20อย่าง
ชัดแจ้ งหรือโดยนัย ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 7(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร21ไม่เพียงแต่กาหนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของแม่บท แต่ยัง
รับรู้โดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยว่าผู้บริหารอาจจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกินกว่าข้ อกาหนด
โดยเฉพาะของแม่บท22

20

21
22

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระบุว่าการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรต้ องการความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ผลกระทบของรายการ เงื่อนไขและเหตุการณ์อ่นื ๆ ซึ่งเป็ นไปตามคานิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการสาหรับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใช้ จ่าย
ดูมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13 (ก)
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเพิ่มเติมเมื่อการปฏิบัตติ ามข้ อกาหนด
โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่เพียงพอที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินเข้ าใจผลกระทบของรายการซึ่งเฉพาะเจาะจง เงื่อนไข
และเหตุการณ์อ่นื ๆ ของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 การนาเสนองบการเงิน ย่อหน้ าที่
17(3)
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ก8. การประเมินของผู้ สอบบั ญชี ว่างบการเงินมีการนาเสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่ ทั้งการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน เป็ นเรื่ องของดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิ ชาชี พ
การประเมิ น นี้ เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น ข้ อ เท็จ จริ งและสถานการณ์ ข องกิ จ การรวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้ าใจในกิจการของผู้สอบบัญชีและหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
ระหว่างการตรวจสอบ การประเมินยังรวมถึงการพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่ อให้ มีการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรที่เกิดจากเรื่องที่อาจมีสาระสาคัญ เป็ นต้ น (โดยทั่วไป การแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจะถูกพิ จารณาว่ ามีสาระสาคัญถ้ าสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ า
การแสดงนั้นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินซึ่งใช้ งบการเงินโดยรวม
เป็ นเกณฑ์) เช่น ผลกระทบของพัฒนาการข้ อกาหนดการรายงานทางการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ
ก9. การประเมินว่ างบการเงินมีการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่ น
การปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความเห็นว่าทาไมจึงมีการเลือก
แสดงข้ อมู ลที่เ ฉพาะเจาะจง รวมถึงทางเลื อกอื่น ที่อ าจได้ รั บการพิ จารณา การปรึ กษาหารื อ อาจ
รวมถึง ตัวอย่างเช่น

ระดับของจานวนเงินในการรวมหรือการแยกแสดงรายการในงบการเงิน และการแสดงข้ อมูล
ของจานวนเงินหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน เป็ นการปิ ดบังข้ อมูลที่มีประโยชน์หรือทา
ให้ เข้ าใจข้ อมูลผิดพลาดหรือไม่

สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมหรื อการปฏิบัติใดๆ ที่แตกต่างมีความ
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ของกิจการและเป็ นที่ยอมรับหรือไม่
คาอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก10. ตามที่ได้ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 การจัดทางบการเงินโดยผู้บริหารและผู้ มี
หน้ าที่ในการกากับดูแล (ถ้ ามี) ต้ องมีคาอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องในงบการเงิน23 คาอธิบายดังกล่าวมีความสาคัญเพราะเป็ นการแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินทราบ
ถึงแม่บทที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
ก11. คาอธิบายว่ างบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องแม่บทใดแม่บทหนึ่ง
นั้นจะเหมาะสมก็ต่อเมื่องบการเงินดังกล่ าวจัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดทุกข้ อของแม่บทนั้น ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ในระหว่างงวดที่งบการเงินนั้นครอบคลุมอยู่
ก12. คาอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ภาษาที่แสดงเงื่อนไขหรือข้ อจากัดที่ไม่ชัดเจน
(ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นส่วนใหญ่”) เป็ นคาอธิบาย
แม่บทที่ไม่เพี ยงพอ เพราะคาอธิบายดังกล่าวอาจทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิด การเข้ าใจผิดได้

23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก2-ก3
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การอ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินมากกว่าหนึง่ แม่บท
ก13. ในบางกรณี งบการเงิ น อาจระบุ ว่ า จั ด ท าขึ้ นตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น สองแม่ บ ท
(ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผ้ ูบริหารถูกกาหนดให้ หรือเลือกที่จะจัดทางบการเงินตามแม่บททั้งสองแม่บท
ซึ่ งเป็ นแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อ งทั้งสองแม่ บท คาอธิบายดั งกล่ าวจะเหมาะสมก็
ต่อเมื่องบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่บทการบัญชีแต่ละแม่บท ในการที่จะถือได้ ว่างบการเงินจัดทาขึ้น
ตามแม่บททั้งสองแม่บท งบการเงินนั้นต้ องจัดทาขึ้นตามแม่บททั้งสองแม่บทพร้ อม ๆ กันและโดย
ไม่ต้องมีการกระทบยอด ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติตามแม่บททั้งสองแม่บทพร้ อม ๆ กันเป็ นไปได้
ยาก เว้ นแต่ประเทศดังกล่าวได้ รับเอาแม่บทอื่น (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ) มาเป็ นแม่บทของประเทศหรือได้ ขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติตามแม่บท
ดังกล่าวแล้ ว
ก14. งบการเงิ น ที่จั ด ทาขึ้ นตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น แม่ บ ทหนึ่ ง และมี หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินหรืองบเพิ่มเติมเพื่อกระทบยอดไปยังงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทอีกแม่บทหนึ่ง ไม่ถือ
ว่าเป็ นงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทอื่น ทั้งนี้เพราะงบการเงินไม่ได้ รวมข้ อมูลทั้งหมดในลักษณะ
ตามที่กาหนดโดยแม่บทอื่นนั้น
ก15. อย่างไรก็ตาม งบการเงินอาจจัดทาขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับแม่บทหนึ่ง
และมีการอธิบายเพิ่ มเติมไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินนั้นเป็ นไป
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินอีกแม่บทหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทของ
ประเทศ มีการอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินนั้นเป็ นไปตามแม่ บทการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ) คาอธิบายดังกล่าวเป็ นการให้ ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม และถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
งบการเงิ นตามที่ก ล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 53 และถูกครอบคลุมโดยความเห็น ของผู้ สอบบัญชี ถ้าไม่
สามารถทาให้ คาอธิบายดังกล่าวแยกต่างหากอย่างชัดเจนจากงบการเงิน
รูปแบบของความเห็น
ก16. อาจมีบางกรณีท่กี ารนาเสนองบการเงินไม่ถูกต้ องตามที่ควร แม้ ว่างบการเงินนั้ นได้ จัดทาขึ้นตาม
ข้ อกาหนดของแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร ในกรณีเช่ นนี้ อาจเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูบริหาร
จะเพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกินกว่าตามที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะเจาะจงในแม่บท หรือใน
สถานการณ์ท่ยี ากจะเกิดขึ้น ปฏิบัติต่างไปจากข้ อกาหนดของแม่บทเพื่ อให้ การนาเสนองบการเงิน
นั้นถูกต้ องตามที่ควร (อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 18)
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ก17. เป็ นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นที่ผ้ ูสอบบัญชีจะพิจารณาว่า งบการเงินที่จัดทาตามแม่บทของการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์จะทาให้ เกิดการเข้ าใจผิด หากผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
แล้ วว่าแม่บทดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับได้ 24 (อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 19)
รายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก18. รายงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมรายงานที่ออกในรูปแบบสาเนาถาวรและรายงานที่ออกใน
รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก19. ภาคผนวกแสดงตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซึ่งได้ รวมองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 21-49 มาตรฐานการสอบบัญชีน้ ีไม่ได้ กาหนดการเรียงลาดับองค์ประกอบของ
รายงานของผู้ สอบบั ญชี ยกเว้ น วรรคความเห็นและเกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่า งไรก็ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีน้ ีกาหนดให้ ใช้ หัวข้ อเฉพาะ ซึ่งช่ วยทาให้ รายงานของผู้สอบบัญชีท่อี ้ างถึง
การตรวจสอบที่ป ฏิบั ติตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ท่อี งค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีถูกนาเสนอในลาดับที่แตกต่างจากรายงาน
ของผู้สอบบัญชีท่แี สดงไว้ เป็ นตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ชื่อรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก20. ชื่อรายงานที่ระบุว่ารายงานนั้ นเป็ นรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาต ตัวอย่างเช่ น “รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ซึ่งทาให้ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตนั้นแตกต่างจากรายงานที่ออก
โดยผู้อ่นื
ผู้รับรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก21. กฎหมายหรื อ ข้ อ บั งคั บ ในแต่ ล ะประเทศมั ก ก าหนดว่ า ใครเป็ นผู้ รั บ รายงานที่จ ะต้ อ งถู ก ระบุ ใ น
รายงานของผู้ สอบบัญ ชี โดยทั่วไปแล้ วรายงานของผู้ สอบบัญชีจะระบุถึงผู้ ท่ีให้ จัดทารายงานนั้น
ซึ่งมักเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลของกิจการที่งบการเงินได้ รับการตรวจสอบ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24-26)
อ้ างถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ
ก22. รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ร ะบุ ว่ า ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบงบการเงิ น ของกิจ การ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย (ระบุช่ ือแต่ละงบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามที่กาหนดโดย
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ระบุวันที่หรืองวดที่ครอบคลุมในแต่ละงบการเงิน) และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6(ก)
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ก23. เมื่อผู้สอบบัญชีทราบว่ างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วจะรวมอยู่ในเอกสารที่มีข้อมูลอื่น เช่ น รายงาน
ประจ าปี ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาที่ จ ะระบุ เ ลขหน้ า ที่ จ ะน าเสนองบการเงิ น ที่ ต รวจสอบแล้ ว
หากรูปแบบของการนาเสนอสามารถทาได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินระบุงบการเงินที่รายงาน
ของผู้สอบบัญชีกล่าวถึงได้
“นาเสนอโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้ องตามที่ควร”
ก24. (ย่ อ หน้ า นี้ ไม่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพราะรู ป แบบรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ท่ี อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ ถ้อยคา “นาเสนอโดยถูกต้ องตามที่ควร” เพียงถ้ อยคาเดียว)
ก25. เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข การใช้ ข้อความนี้ไม่เหมาะสม เช่น “ตามที่อธิบาย
ไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ” หรื อ “ขึ้ นอยู่ กับ ” โดยเชื่ อ มโยงกับ ความเห็น เพราะข้ อ ความเหล่ า นี้ จะท าให้
ความเห็นมีเงื่อนไขหรือความเห็นคลุมเครือหรือความเห็นเปลี่ยนแปลงไป
คาอธิบายงบการเงินและเรื่องที่นาเสนอ
ก26. ความเห็นของผู้สอบบัญชีครอบคลุมงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามที่กาหนดโดยแม่บทการรายงาน
ทางการเงิน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตัว อย่า งเช่ น ในกรณีข องแม่บ ทเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ทั่ว ไปหลายแม่บ ท
งบการเงินประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ว นของผู้ ถ ือ หุ้ น งบกระแสเงิน สด และหมายเหตุที่เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง โดยทั ่ว ไปประกอบด้ ว ย
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ ในบางประเทศข้ อมูลเพิ่มเติมอาจถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ก27. ในกรณีของงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ องตามที่ควร ความเห็นของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ะบุ ว่ า งบการเงิ น จั ด ทาขึ้ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระสาคั ญ และให้ ร ะบุ เ รื่ อ งที่
งบการเงินถูกออกแบบมาเพื่อนาเสนอด้ วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่งี บการเงินจัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทย เรื่ องเหล่ านี้คือ ฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นงวดและ
ผลการดาเนิ นงานของกิจการ และกระแสเงินสดสาหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกัน ดังนั้น (…..) ใน
ย่อหน้ าที่ 25 และที่ใดๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ แทนที่ด้วยถ้ อยคาที่เป็ น
ตัวเอนในประโยคก่อนหน้ าเมื่อแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องเป็ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของประเทศไทย หรื อในกรณี แม่ บทการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ จะถู ก
แทนที่ด้วยถ้ อยคาซึ่งอธิบายเรื่องที่งบการเงินถูกออกแบบมาเพื่อนาเสนอ
คาอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและผลกระทบที่อาจมีต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี
ก28. การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
แจ้ งให้ ผ้ ูใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีทราบถึงบริบทที่ใช้ ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี และไม่มี
วัตถุประสงค์ท่จี ะจากัดการประเมินตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 14 การระบุถึงแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องอาจใช้ ถ้อยคา เช่น
“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ
“.....ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปในประเทศ ก”
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ก29. เมื่ อ แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งครอบคลุ ม ถึ งมาตรฐานรายงานทางการเงิน และ
ข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย การระบุถึ งแม่ บ ทจะใช้ ถ้อยคาว่ า “.....ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และข้ อ กาหนดในประมวลกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษัท จากัด ของประเทศ ก” มาตรฐาน
การสอบบั ญชี รหัส 210 กล่ าวถึงสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้ งระหว่ างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและข้ อกาหนดทางกฎหมาย25
ก30. ตามที่กล่าวกล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ก8 งบการเงินอาจจัดทาขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินสอง
แม่บท ซึ่งทั้งสองแม่บทต่างก็เป็ นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ดังนั้นแม่บทแต่ละแม่บท
จะถู ก พิ จ ารณาแยกต่ า งหากจากกัน ในการแสดงความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น และ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 25 - 27 ต้ องอ้ างถึงแม่บททั้งสองแม่บท ดังนี้
(ก) หากงบการเงินเป็ นไปตามแม่บทแต่ ละแม่บท จะมีการแสดงความเห็น สองความเห็น คือ
ความเห็นว่ างบการเงินจั ดทาขึ้นตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องแม่ บทหนึ่ ง
(ตัวอย่างเช่น แม่บทของประเทศ) และความเห็นว่างบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอีกแม่บทหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ) ความเห็น เหล่ า นี้ อาจแสดงโดยแยกต่ า งหากจากกัน หรื อ เป็ นข้ อความเดียวกัน
(ตัวอย่างเช่น งบการเงินแสดง (…….) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปของประเทศ ก และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)
(ข) หากงบการเงิ นเป็ นไปตามแม่ บทเพี ยงแม่ บทเดียว แต่ ไม่ เป็ นไปตามแม่ บทอีกแม่ บทหนึ่ ง
สามารถแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินจัดทาขึ้นตามแม่ บทหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น
แม่ บทของประเทศ) แต่ แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ ยนแปลงไปในส่วนที่เกี่ยวกับแม่ บทอีก
แม่บทหนึ่ง (ตัวอย่างเช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ตามที่กาหนด
ในมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
ก31. ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ก10 งบการเงินอาจแสดงถึงการปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินอีกแม่บทหนึ่ง ข้ อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวถูกครอบคลุมโดยความเห็นของผู้สอบบัญชี เนื่องจาก
ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้ อย่างชัดเจน (อ่านย่อหน้ าที่ 53-54 และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องใน
ย่อหน้ า ก78-ก84) ตามลาดับ
(ก) หากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแม่บทการการรายงานทางการเงินอีก
แม่บทหนึ่ง ทาให้ เกิดการเข้ า ใจผิด ผู้ สอบบัญ ชีจ ะแสดงความเห็น แบบที่เปลี่ ยนแปลงไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
(ข) หากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่ทาให้ เกิดการเข้ าใจผิด แต่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่ามี
ความสาคัญเนื่องจากเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้ าใจงบการเงินของผู้ใช้ ผู้สอบบัญชีจะเพิ่ม
วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) เพื่อให้ ผ้ ูใช้
สังเกตการเปิ ดเผยดังกล่าว
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 18
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28)
ก32. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นให้ บริ บทที่สาคัญเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ดังนั้น มาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ต้องการให้ เกณฑ์ในการแสดงความเห็นเป็ นส่วนที่ต่อจากความเห็นโดยตรงใน
รายงานของผู้สอบบัญชี
ก33. การอ้ างอิงไปยังมาตรฐานใช้ ส่อื สารไปยังผู้ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28(ค))
ก34. การระบุ ข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณที่เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศนั้ น ๆ ช่ ว ยเพิ่ ม ความโปร่ ง ใสเกี่ ย วกั บ
ข้ อ ก าหนดเหล่ า นั้ น ที่เ กี่ยวกับ งานตรวจสอบโดยเฉพาะ มาตรฐานการบั ญ ชี รหั ส 200 อธิบ าย
ข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง โดยปกติ ป ระกอบด้ ว ยส่ ว น ก และ ข ของข้ อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน
(บางส่วนของย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ องจึงไม่แปลเพราะใช้ ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)26
ก35. (ย่ อหน้ านี้ ไม่ เกี่ยวข้ องเพราะใช้ ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิ ชาชี พ บั ญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์)
ก36. (ย่อหน้ านี้ ไม่ เกี่ยวข้ องเพราะใช้ ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิ ชาชี พ บั ญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์)
ก37. (ย่อหน้ านี้ ไม่ เกี่ยวข้ องเพราะใช้ ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ออกโดยสภาวิ ชาชี พ บั ญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์)
ข้ อพิจารณาเป็ นพิเศษสาหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ก38. ในการตรวจสอบกลุ่ มกิจ การ เมื่ อมี ข้อก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่เ กี่ยวข้ องซึ่ งมาจากหลายแห่ ง
รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดเรื่ อ งความเป็ นอิส ระ การอ้ างอิ ง ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องประเทศที่ มี
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณจะเกี่ยวข้ องกับการบังคับใช้ กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
เนื่ อ งจากในการตรวจสอบกลุ่ ม กิจ การ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม จะต้ อ งปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ27

26

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

27

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้ าที่ ก37
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก39. มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ ระบุข้อกาหนดด้ านจรรยาบรรณหรือความเป็ นอิสระโดยเฉพาะสาหรับ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และดังนั้นไม่ได้ ขยายหรือก้ าวล่วงข้ อกาหนด
เรื่ องความเป็ นอิสระของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการถือปฏิบัติ หรือมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้ อง
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกกรณีตามข้ อกาหนดเรื่องความเป็ นอิสระโดยเฉพาะซึ่งบังคับใช้ กับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ดังนั้น ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อกาหนด
เรื่ องความเป็ นอิสระ ในสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมีความซับซ้ อน มาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัส 60028 ได้ ให้ แนวทางปฏิบัติกับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่มและของกลุ่มกิจการ รวมถึงสถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่องความเป็ นอิสระที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 31)
ก40. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกาหนดให้ มีการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบสาหรับการตรวจสอบ
กิจการนอกเหนือจากกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะซึ่งเป็ นกิจการที่ถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก41. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบสาหรับกิจการ รวมถึงกิจการที่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะที่สาคัญ ตัวอย่ างเช่ น กิจการมีผ้ ูท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องอยู่ ในวงกว้ างเป็ นจานวนมากและ
รวมถึงการพิจารณาลักษณะและขนาดของธุรกิจ ตัวอย่างของกิจการดังกล่าวอาจรวมถึงสถาบันการเงิน
(ตัวอย่างเช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนบานาญ) และกิจการอื่น เช่น องค์กรการกุศล
ก42. มาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 210 ก าหนดให้ ผ้ ู สอบบั ญชี ต้ องตกลงร่ วมกัน ในเงื่ อนไขของงาน
ตรวจสอบกับผู้ บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แล ตามความเหมาะสม และอธิบายบทบาทของ
ผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในการตกลงเงื่อนไขในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี สาหรั บ
กิจการซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บกระบวนการก ากั บดู แลของกิ จการและกฎหมายหรื อข้ อก าหนดที่เกี่ ยวข้ อง29
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้ อตกลงที่เป็ นลาย
ลั กษณ์อักษรในรู ปแบบอื่นที่เหมาะสมต้ องรวมการอ้ างถึงรู ปแบบและเนื้อหาตามที่ก าหนดของ
รายงานใดๆ ที่ อ อกโดยผู้ ส อบบั ญ ชี 30 เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ถู ก ก าหนดให้ ส่ือ สารเรื่ อ งส าคั ญ ใน
การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21031 อธิบายว่าอาจมีประโยชน์หากผู้สอบบัญชีอาจจะ
ท าการอ้ า งอิ ง ในเงื่ อ นไขของงานตรวจสอบถึ ง ความเป็ นไปได้ ใ นการสื่ อ สารเรื่ อ งส าคั ญ ใน
การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี และในบางประเทศอาจจาเป็ นสาหรับผู้สอบบัญชีท่จี ะรวม
การอ้ างอิงความเป็ นไปได้ ดังกล่าวเพื่อสงวนความสามารถในการกระทาดังกล่าว
28

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้ าที่ 19-20

29

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 9 และ ก21

30

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 10

31

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ ก23
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TSA 700 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้ อพิจารณาเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก43. กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ไม่ได้ มีอยู่ท่ัวไปในภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานภาครั ฐ
อาจจะมีความสาคัญเนื่องจากขนาด ความซับซ้ อนหรือประเด็นส่วนได้ เสียสาธารณะ ในกรณีดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานภาครัฐอาจถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับหรืออาจจะตัดสินใจที่จะ
สื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความรับผิดชอบต่องบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33-35)
ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงหลักการที่เกี่ยวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้บริ หาร
และผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี 32 ผู้ บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ถ้ ามี) รับทราบถึง ความรั บผิดชอบใน
การจัดทางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการนาเสนองบการเงินโดย
ถู ก ต้ อ งตามที่ควร ผู้ บ ริ ห ารยั ง ต้ อ งรั บ ทราบถึ ง ความรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกั บ การควบคุ ม ภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้ อผิดพลาด คาอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยการอ้ างถึงความรับผิดชอบทั้งสองประการนั้น จะช่วยอธิบายหลักการ
ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)
ใช้ ค าว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ในการก ากั บ ดู แ ลในการอธิ บ ายถึ ง บุ คคลหรื อ องค์ ก รที่มีค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การก ากับ ดู แ ลกิจ การ และให้ คาอธิบ ายเกี่ยวกับการกระจายโครงสร้ า งการก ากับ ดู แ ลในแต่ ละ
ประเทศและแต่ละกิจการ
ก45. ในบางสถานการณ์ อ าจเป็ นการเหมาะสมที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี จ ะเพิ่ ม เติ ม ในค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารของกิจการและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในย่อหน้ าที่ 34-35 เพื่อ
แสดงถึงความรั บผิดชอบเพิ่ มเติ มที่เกี่ยวข้ องกับ การจั ดทางบการเงิ นภายใต้ สภาพแวดล้ อ มของ
ประเทศนั้นหรือตามลักษณะของกิจการ
ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารในหนังสือ
ตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม33 มาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 210 ได้ ให้ ความยืดหยุ่นในการกระทาดังกล่ าวโดยอธิบายว่า ถ้ ากฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับกาหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ถ้ ามี) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การรายงานทางการเงิ น ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาว่ า กฎหมายหรื อ ข้ อบั ง คั บ นั้ น ได้ รวมถึ ง
ความรับผิดชอบที่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ วมีผลเทียบเท่ากับความรับผิดชอบตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 สาหรับความรับผิดชอบที่เทียบเท่าดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจ
ใช้ ข้ อ ความของกฎหมายหรือ ข้ อ บัง คับ นั้ น เพื่ อ อธิบ ายความรับ ผิด ชอบนั้ น ในหนัง สือ ตอบรับ
32

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13 (ญ)

33

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 6ข (1)–(2)
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งานสอบบัญ ชีห รือ ข้ อ ตกลงที่เ ป็ น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรในรูป แบบอื่น ที่เ หมาะสม ในกรณีดัง กล่า ว
ข้ อ ความนี้ อ าจใช้ ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชีเพื่ ออธิบ ายถึงความรับ ผิด ชอบของผู้ บริห ารตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 34 (ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ ในสถานการณ์อ่ืนซึ่งรวมถึง
กรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่ใช้ ข้อความของกฎหมายหรือข้ อบังคับตามที่ปรากฏในหนังสือ
ตอบรับงานสอบบัญชี ให้ ใช้ ข้อความตามย่อหน้ าที่ 34(ก) ของมาตรฐานฉบับนี้ นอกเหนือจาก
การรวมคาอธิบ ายความรับ ผิด ชอบของผู้ บ ริหารไว้ ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชีตามที่กาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 34 ผู้สอบบัญชีอาจอ้ างถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของความรับผิดชอบเหล่านี้โดยรวมการ
อ้ างอิงไปยังที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ (เช่น ในรายงานประจาปี ของกิจการหรือเว็บไซต์ของ
องค์กรที่เหมาะสม)
ก47. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้ อบังคับที่กาหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารอาจอ้ างถึงโดยเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเพี ย งพอของสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหรื อ ระบบบั ญ ชี โ ดย
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากสมุดบัญชี เอกสาร และระบบต่าง ๆ เป็ นส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายใน
(ตามที่ให้ คานิยามไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 31534) คาอธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 210 และในย่อหน้ าที่ 34 จึงไม่อ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเจาะจง
ก48. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉ บับ นี้ ไ ด้ ใ ห้ ตัว อย่า งของการประยุก ต์ใ ช้ ข้ อ กาหนดใน
ย่อหน้ า ที่ 34(ข) เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูกประยุกต์ใช้ เป็ น แม่บ ทการรายงาน
ทางการเงิน ถ้ าแม่บทการรายงานทางการเงินนอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูก
นามาใช้ ข้ อความที่เป็ นตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจจาเป็ นต้ องมี
การปรับเพื่อสะท้ อนถึงการประยุกต์ใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นตามสถานการณ์
การสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 35)
ก49. เมื่ อ มีก ลุ่ม บุค คลบางกลุ่ม แต่ไ ม่ใ ช่ทั้ง หมด ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การสอดส่อ งดูแ ลกระบวนการใน
การจัด ท ารายงานทางการเงิน ได้ เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด ท างบการเงิน ค าอธิบ ายที่ก าหนดใน
ย่อ หน้ า ที่ 35 ของมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉ บับ นี้ อ าจจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งปรับ เปลี่ ย นให้ ส ะท้ อ น
สถานการณ์เ ฉพาะของกิจ การอย่า งเหมาะสม เมื่ อ กลุ่ม บุค คลที่รับ ผิด ชอบการสอดส่อ งดูแ ล
กระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้ ท่รี ับผิดชอบในการจัดทา
งบการเงินแล้ วไม่จาเป็ นต้ องอ้ างถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 37-40)
ก50. คาอธิบ ายความรับ ผิด ชอบของผู้ ส อบบัญ ชีที่ก าหนดโดยย่อ หน้ า ที่ 37-40 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ อาจมีการปรับให้ สะท้ อนถึงลักษณะเฉพาะของกิจการ ตัวอย่างเช่น รายงาน
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวม ตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
รวมตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
34

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง อันเป็ น
สาระสาคัญ โดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 4(ค)
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วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 38(ก))
ก51. รายงานของผู้ ส อบบัญ ชีอ ธิบ ายวัต ถุป ระสงค์ข องผู้ ส อบบัญ ชีว่า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเพื่อเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็น ของผู้ ส อบบัญ ชี วัต ถุป ระสงค์เ หล่า นี้ ต รงข้ า มกับ ความรับ ผิด ชอบของผู้ บ ริห ารใน
การจัดทางบการเงิน
คาอธิบายความมีสาระสาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 38(ค))
ก52. ภาคผนวกของมาตรฐาน การสอบบัญ ชีฉ บับ นี้ แ สดงตัว อย่า งของการน าข้ อ ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 38(ค) เกี่ยวกับคาอธิบายความมีสาระสาคัญไปใช้ เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เป็ นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ามีการใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ อความที่เป็ นตัวอย่างที่แสดงอยู่ในภาคผนวก
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจจาเป็ นต้ องมีการปรับให้ สะท้ อนกับการนาไปใช้ กับแม่บท
การรายงานทางการเงินอื่นในสถานการณ์น้ัน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 40(ค))
ก53. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในคาอธิบายของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
นอกเหนือจากที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 40(ค) จะเป็ นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจอ้ างถึง
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 9 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 เพื่ อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยต้ องคานึงถึงเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงใน
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น สาระสาคัญ หรือความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่ระบุไว้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การใช้ ดุลยพินิจที่สาคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
รายการในงบการเงินที่เกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหาร รวมถึงประมาณการทางบัญชี
ที่ถูก ระบุว่า มีค วามไม่แ น่น อนอย่า งมากในการประมาณการ และผลกระทบต่อ การตรวจสอบ
เหตุการณ์หรือรายการที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
ตาแหน่งของคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 41
และ 50(ญ))
ก54. ให้ รวมข้ อมูลที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ในภาคผนวกของ
รายงานของผู้ สอบบัญ ชี หรือให้ อ้างอิง ข้ อ มูลดังกล่า วไปยังเว็บ ไซต์ขององค์ก รที่เ หมาะสม เมื่ อ
กฎหมาย ข้ อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ อนุญาต ซึ่งอาจมีประโยชน์ช่วยให้
เนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชีกระชับขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคาอธิบายความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีได้ รวมข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องอ้ างอิงไปยังตาแหน่งที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ดังกล่าวได้
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ตาแหน่งในภาคผนวก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 41(ข) และ 50(ญ))
ก55. ย่อ หน้ า ที่ 41 อนุ ญ าตให้ ผู้ สอบบัญ ชีร วมข้ อ ความที่กาหนดโดยย่อ หน้ าที่ 39-40 อธิบ ายถึง
ความรับ ผิด ชอบของผู้ ส อบบัญ ชีต่อ การตรวจสอบงบการเงิน ในภาคผนวกของรายงานของ
ผู้ ส อบบัญ ชี แสดงการอ้ า งอิง ที่เ หมาะสมภายในรายงานของผู้ ส อบบัญ ชีที่อ ยู ่ใ นภาคผนวก
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการอ้ างอิงไปยังภาคผนวกในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ รับความเชื่ อมั่นอย่า งสมเหตุ สมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
ไม่ว่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้ อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ซึ่ ง รวม
ความเห็นของข้ าพเจ้ า อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น การรับ ประกัน ว่า การปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะ
สามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อ ข้ อ เท็จ จริงอันเป็ น สาระสาคัญ ที่มีอ ยู่ได้ เ สมอไป ข้ อมูลที่
ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้ อ ผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระส าคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าสาหรับการตรวจสอบงบการเงินถูก
รวมอยู่ในภาคผนวก ก ของรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับนี้ คาอธิบายนี้อยู่ใน (ระบุเลขหน้า
หรือการอ้างอิ งโดยเฉพาะอื ่นๆ ไปยังตาแหน่งของคาอธิบาย) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า
การอ้ างอิงไปยังเว็บไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 41(ค) และ 42)
ก56. ย่อหน้ าที่ 41 อธิบายว่าผู้สอบบัญชีอาจอ้ างถึงคาอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่บน
เว็บ ไซต์ข ององค์ก รที่เ หมาะสม ก็ต่อ เมื่ อ กฎหมาย ข้ อ บัง คับ หรือ มาตรฐานการสอบบัญ ชีข อง
ประเทศ อนุญาตให้ ทาได้ ข้ อมูลบนเว็บไซต์ท่ีถูกรวมในรายงานของผู้ สอบบัญชีในรูปแบบที่เป็ น
การอ้ างอิงโดยเฉพาะไปยังตาแหน่งของเว็บไซต์ท่ีข้อมูลดังกล่าวสามารถค้ นพบ อาจอธิบายงาน
ของผู้สอบบัญ ชีหรือการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้ อย่างกว้ า งขวาง แต่อาจจะไม่
สอดคล้ องกับ คาอธิบายที่กาหนดในย่อ หน้ าที่ 39-40 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ซึ่ ง
หมายความว่า ถ้ อ ยค าในค าอธิบ ายความรับ ผิด ชอบของผู้ ส อบบัญ ชี บ นเว็บ ไซต์อ าจต้ อ งให้
รายละเอียดมากขึ้นหรืออาจรวมถึงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินที่ตรวจสอบ นาเสนอถ้ อยคาที่
สะท้ อนและไม่ขัดแย้ งกับเรื่องที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 39-40
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ก57. องค์กรที่เหมาะสมอาจเป็ นผู้กาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ หน่วยงานที่มีอานาจใน
การกากับดูแล หรือหน่วยงานกากับดูแลด้ า นการสอบบัญชี องค์กรดังกล่าวจะเป็ นหน่วยงานที่
เหมาะสมที่ให้ ความมั่นใจเรื่องความถูกต้ อง ความครบถ้ วนและการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของข้ อมูลที่
เป็ น มาตรฐาน อาจเป็ น การไม่เหมาะสมหากผู้ สอบบัญ ชีจะเป็ นผู้ ดูแลเว็ บไซต์ดังกล่า ว ตัวอย่า ง
ต่อไปนี้แสดงการอ้ างอิงไปยังเว็บไซต์ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
ไม่ว่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้ อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ซึ่ ง รวม
ความเห็นของข้ าพเจ้ า อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น การรับ ประกัน ว่า การปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะ
สามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อ ข้ อ เท็จ จริงอันเป็ น สาระสาคัญ ที่มีอ ยู่ได้ เ สมอไป ข้ อมูลที่
ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้ อ ผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระส าคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน จากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าสาหรับการตรวจสอบงบการเงิน ได้
แสดงไว้ ท่เี ว็บไซต์ของ (หน่วยงาน) ที่ (เว็บไซต์ลิงค์) คาอธิบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 43-45)
ก58. ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรั บผิดชอบเพิ่ มเติมที่จะรายงานเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายในมาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจถูก
ขอให้ รายงานเรื่องเฉพาะถ้ าเรื่องนั้นเป็ นที่สนใจของผู้สอบบัญชีในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน
ในทางตรงกันข้ าม ผู้สอบบัญชีอาจถูกร้ องขอให้ ปฏิบัติงานและรายงานกระบวนการเฉพาะเพิ่มเติม
หรื อ แสดงความเห็น ต่ อ เรื่ อ งต่ า งๆ โดยเฉพาะเจาะจง เช่ น ความเพี ยงพอของสมุ ดและบั น ทึก
ทางการบัญชี การควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงินหรือข้ อมูลอื่น มาตรฐานการสอบบัญชีใน
บางประเทศมั ก ให้ แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ สอบบั ญ ชี ท่ี เ กี่ ย วข้ องกั บ
ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการรายงานข้ อมูลในประเทศนั้น
ก59. ในบางกรณี กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่เ กี่ย วข้ อ งอาจก าหนดหรื อ อนุ ญ าตให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ร ายงาน
ความรั บ ผิดชอบอื่น เหล่ านี้ ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ต่องบการเงิน ในบางกรณี กฎหมายหรื อ
ข้ อบั งคับที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดหรื ออนุ ญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีรายงานความรั บผิดชอบอื่นเหล่ านี้ใน
รายงานที่แยกต่างหาก
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ก60. ย่ อหน้ าที่ 43-45 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ น าเสนอความรั บผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีและความรั บผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานไว้ รวมกันภายใต้ มาตรฐานการสอบบัญชีเมื่อ
เป็ นเรื่ อ งเดี ย วกั น และถ้ อยค าของรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนจาก
ความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานจากมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น ความแตกต่างอย่างชัดเจน
ดังกล่ าวอาจทาให้ รายงานของผู้ สอบบั ญชี จ าเป็ นต้ องอ้ างถึ งแหล่ งที่มาของความรั บผิดชอบอื่นๆ
ในการรายงานและระบุ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบดั งกล่ า วอยู่ น อกเหนื อ ข้ อ ก าหนดภายใต้ ม าตรฐาน
การสอบบัญชี มิฉะนั้น ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานเหล่านี้ อธิบายไว้ ในส่วนที่แยกต่างหาก
ในรายงานของผู้สอบบัญชีภายใต้ หัวข้ อ “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับอื่น” หรือ
อยู่ในส่วนที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ย่อหน้ าที่ 45 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีรวมความรับผิดชอบใน
การรายงานภายใต้ มาตรฐานการสอบบัญชีภายใต้ หัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน”
ชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 46)
ก61. มาตรฐานการควบคุ มคุ ณภาพฉบั บที่ 135 กาหนดให้ สานั กงานจั ดให้ มี นโยบายและวิ ธีปฏิบั ติ ใน
การให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนด
ทางกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อง โดยไม่ ค านึ งถึ ง ข้ อก าหนดในมาตรฐานการควบคุ มคุ ณ ภาพฉบั บ ที่ 1
การระบุช่ ือผู้สอบบัญชีท่รี ั บผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ันตั้งใจที่จะเพิ่มความโปร่ งใสให้
มากขึ้นกับผู้ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก62. กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ อาจกาหนดให้ รายงานของผู้สอบบัญชีรวม
ชื่อของผู้ สอบบั ญชี ท่ีรับผิดชอบงาน ซึ่งรั บผิดชอบงานตรวจสอบนอกเหนือจากงบการเงินของกิจการ
จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ผู้ สอบบั ญชี อาจถู กก าหนดโดยกฎหมาย ข้ อบั งคับหรื อมาตรฐาน
การสอบบัญชีของประเทศ หรื ออาจตัดสินใจที่จะใส่ข้อมูลเพิ่ มเติมนอกเหนือจากชื่อของผู้สอบบัญชี ท่ี
รับผิดชอบงานตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่ อระบุเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีท่รี ั บผิดชอบ
งาน ตัวอย่างเช่น เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานของประเทศที่ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
ก63. ในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจระบุข้อมูลหรือมีประสบการณ์ท่รี ะบุความเป็ นไปได้
ที่จ ะเกิดอุ ป สรรคต่ อ ความปลอดภั ยส่ ว นบุ คคล ถ้ า มี ก ารระบุ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ท่ีรั บ ผิ ดชอบงานไปยั ง
สาธารณะ อาจมีผลร้ ายทางกายภาพต่อผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ หรื อกลุ่มบุ คคลอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่ างใกล้ ชิด อย่างไรก็ตาม อุปสรรคดังกล่าวไม่รวมถึง
ตั ว อย่ า งเช่ น อุ ป สรรคของหนี้ สิ น ทางกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ หรื อ การลงโทษทางวิ ช าชี พ การ
ปรึกษาหารือกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลกิจการเกี่ยวกับสถานการณ์ท่อี าจเป็ นผลร้ ายทางกายภาพ
อาจให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ หรือความรุนแรงของอุปสรรคต่ อความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่สาคัญ กฎหมาย ข้ อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศอาจกาหนดข้ อบังคับ
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพิจารณาว่าควรละเว้ นการเปิ ดเผยชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานหรือไม่
35

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพของสานักงานทีป่ ฏิบตั ิงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและการให้
ความเชือ่ มัน่ อืน่ และงานการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง” ย่อหน้ า 32

29

TSA 700 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 47)
ก64. ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีอาจเป็ นในนามของสานักงานสอบบัญชี หรือในนามของผู้สอบบัญชี หรือ
ทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นอกเหนือจากลายมือชื่อของ
ผู้สอบบัญชีแล้ ว ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาหนดให้ แจ้ งในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับตาแหน่งทาง
วิชาชีพ บั ญ ชีของผู้ สอบบัญ ชี หรื อ ข้ อ เท็จ จริ งที่ว่ า ผู้ ส อบบัญ ชีห รื อ สานัก งาน แล้ วแต่กรณี ได้ รับ
การยอมรับจากหน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพที่เหมาะสมในประเทศนั้นแล้ ว
ก65. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจยอมให้ ใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกในรายงานของผู้สอบบัญชี
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 49)
ก66. วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็ นการแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้
พิ จ ารณาผลกระทบของเหตุก ารณ์แ ละรายการต่า ง ๆ ที่ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้ รั บ ทราบและที่เ กิด ขึ้ น
จนถึงวันที่น้ันแล้ ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีได้ กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 56036
ก67. เนื่ อ งจากความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี เ ป็ นการแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น และงบการเงิ น เป็ น
ความรับ ผิด ชอบของผู้ บ ริห าร ผู้ ส อบบัญ ชี จึง ไม่อ ยู ่ใ นฐานะที่จ ะสรุป ว่ า ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้ ม าซึ่ ง
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่เ หมาะสมอย่า งเพี ย งพอ จนกว่ า จะได้ ห ลัก ฐานว่ า ได้ ม ีก ารจัด ท า
งบการเงินทุกงบและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน ที่ประกอบกันเป็ นงบการเงิน และผู้บริหารได้
ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ ว
ก68. ในบางประเทศ กฎหมายหรื อข้ อบังคับระบุถึงบุคคลหรื อกลุ่มบุ คคล (ตัวอย่างเช่ น กรรมการ) ที่
รั บ ผิด ชอบในการสรุ ป ว่ า ได้ มีก ารจั ดท างบการเงิน ทุ ก งบและการเปิ ดเผยข้ อมู ล ในงบการเงิน ที่
ประกอบกันเป็ นงบการเงิน และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติท่จี าเป็ น ในกรณีดังกล่าว หลักฐาน
ของการอนุ มัติดังกล่ าวต้ องได้ มาก่อนการลงวั นที่ในรายงานต่ องบการเงิน อย่างไรก็ตาม ในบาง
ประเทศ กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ก าหนดกระบวนการในการอนุ มั ติ ในกรณี ดั ง กล่ า ว
ควรพิ จารณาวิธีปฏิบัติท่กี ิจการใช้ ในการจัดทาและสรุปงบการเงินของกิจการในขั้นสุดท้ าย รวมถึง
พิ จารณาโครงสร้ างการกากับดูแลของกิจการ เพื่ อระบุถึงบุคคลหรื อ กลุ่ มบุ คคลที่มีอานาจในการ
สรุ ป ว่ า ได้ มีก ารจั ดทางบการเงิ น ทุ ก งบที่ป ระกอบกัน เป็ นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งแล้ ว ในบางกรณี กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ระบุ ถึ งวั น ที่ใ นกระบวนการใน
การจัดทางบการเงินที่คาดว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 10-17
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ก69. ในบางประเทศมีการกาหนดว่า งบการเงินต้ องได้ รับการอนุ มัติข้ันสุดท้ ายโดยผู้ถือหุ้นก่อนการนา
งบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่านี้ การอนุ มัติข้ันสุดท้ ายโดยผู้ถือหุ้น
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งจ าเป็ นต่ อ การสรุ ป ของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า ง
เพี ยงพอแล้ ว วันที่อนุ มัติงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบั ญชี คือวันที่ก่อนหน้ านั้นที่ผ้ ูมีอานาจ
สรุ ป ว่ า ได้ มีก ารจั ด ทางบการเงิ น ทุ กงบและการเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิ น ที่ป ระกอบกัน เป็ น
งบการเงิน และผู้มีอานาจนั้นได้ ให้ การรั บรองว่ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ ว
รายงานของผูส้ อบบัญชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 50)
ก70. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายว่า ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาหนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดทาง
กฎหมายหรือข้ อบังคับนอกเหนือจากมาตรฐานการสอบบัญชี 37 เมื่อข้ อแตกต่างระหว่างข้ อกาหนด
ทางกฎหมายหรือข้ อบังคับและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นเรื่องของรูปแบบและถ้ อยคาในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เท่านั้ น และรายงานของผู้ สอบบั ญชี ได้ รวมถึงแต่ ละองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่ อหน้ าที่ 50(ก)-(ฒ) เป็ นอย่ างน้ อย รายงานของผู้สอบบั ญชีอาจอ้ างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี
ได้ ดั งนั้ นในสถานการณ์ ดั งกล่ า ว หากข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 21-49 ที่ไม่ ได้ ถู กรวมอยู่ ใน
ย่ อ หน้ าที่ 50 (ก)–(ฒ) ผู้ สอบบั ญ ชี ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อก าหนดเหล่ า นั้ น รวมถึ ง
ตัวอย่างเช่น การเรียงลาดับความเห็น และเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ก71. เมื่อข้ อกาหนดโดยเฉพาะของบางประเทศไม่ขัดแย้ งกับมาตรฐานการสอบบัญชี รูปแบบและถ้ อยคาที่
กาหนดโดยย่อหน้ าที่ 21-49 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ รายงานของผู้สอบ
บัญชีตระหนักมากยิ่งขึ้นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเป็ นรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี
ข้ อมูลที่กาหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 50(ซ))
ก72. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งอาจรวมข้ อมูลที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 หรืออาจกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ก73. มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ ละเมิดกฎหมายหรือข้ อบังคับที่ใช้ กากับการตรวจสอบงบการเงิน เมื่อมี
การใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การอ้ างอิงไปยังมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีจะกระทาเมื่อเป็ นไปตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ ส่วนที่กาหนดโดยย่อหน้ าที่ 50(ซ) ของ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ขัดแย้ งกับข้ อกาหนดการรายงานในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
701 ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 701
ตัวอย่างเช่น
37

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก55

31

TSA 700 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์





การปรับเปลี่ยนหัวข้ อ “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ” ถ้ ากฎหมายหรือข้ อบังคับกาหนดหัวข้ อ
เฉพาะ
อธิบายว่ าเหตุใดข้ อมู ลที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบั งคั บที่ให้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี
ตัวอย่ างเช่ น การอ้ างอิงไปยังกฎหมายหรื อข้ อบั งคับที่เกี่ยวข้ องและการอธิบายว่ าข้ อมู ลนั้ น
เกี่ยวข้ องกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบอย่างไร
เมื่ อ กฎหมายหรื อข้ อบั งคั บ ก าหนดลั กษณะและขอบเขตของค าอธิบาย สนั บ สนุ นข้ อ มู ลที่
ก าหนดเพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ โดยรวมของเรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบที่สอดคล้ อ งกั บ
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701

ก74. มาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 210 กล่ า วถึง สถานการณ์ ท่ีกฎหมายหรื อ ข้ อบั งคั บ ของประเทศที่
เกี่ยวข้ องกาหนดรูปแบบหรื อถ้ อยคาของรายงานของผู้สอบบัญชีท่แี ตกต่างอย่างมากจากข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งรวมอยู่ในความเห็นของผู้สอบบัญชี ในสถานการณ์เหล่านี้ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องประเมินว่า
(ก) ผู้ใช้ อาจเข้ าใจผิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่ได้ รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ และ
(ข) การอธิบายเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้ าใจผิดที่เป็ นไปได้ หรือไม่
ถ้ าผู้สอบบัญชีสรุปว่าการอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้สอบบั ญชีไม่ สามารถลดความเข้ าใจผิดที่
เป็ นไปได้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่ รับงานตรวจสอบ เว้ นแต่
กฎหมายหรื อข้ อบั งคับก าหนดให้ ทาได้ ตามมาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 210 การปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่าวไม่ได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบ
บัญชีไม่ต้องรวมการอ้ างอิงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 38ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ข้ อพิจารณาโดยเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก75. ผู้สอบบัญชีของหน่ วยงานภาครัฐ อาจมีความสามารถตามกฎหมายหรื อข้ อบั งคับที่จะรายงานเรื่ อง
เฉพาะกับสาธารณะ ไม่ว่าไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรื อในรายงานประกอบ ซึ่งต้ องรวมข้ อมูลที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
อาจจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่กาหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 หรือรวมการอ้ างอิงในรายงานของผู้สอบบัญชีไปยัง
คาอธิบายของเรื่องดังกล่าวในรายงานประกอบ
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบทีเ่ ป็ นไปตามทัง้ มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศและ
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 51)

38

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 21
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ก76. ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง39
ก77. ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง
ข้อมูลเพิม่ เติมที่นาเสนอพร้อมกับงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 53-54)
ก78. ในบางสถานการณ์ กิจการอาจถูกกาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐาน หรืออาจเลือกโดย
สมัครใจ ในการนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ กาหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมกับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น อาจนาเสนอข้ อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อเพิ่มความเข้ าใจของผู้ใช้ เกี่ยวกับ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรือเพื่อให้ คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน
โดยเฉพาะเจาะจง ข้ อมูลดังกล่าวโดยปกติแล้ วจะนาเสนอในตารางเพิ่มเติมหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพิ่มเติม
ก79. ย่อหน้ าที่ 53 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อธิบายว่าความเห็นของผู้สอบบัญชี ท่คี รอบคลุม
ข้ อมูลเพิ่ มเติมที่ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้ อย่างชัดเจนเนื่องจากลักษณะของข้ อมูลและ
วิธกี ารนาเสนอข้ อมูลดังกล่าว การประเมินนี้เป็ นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น




ในกรณี ท่ีหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ได้ ร วมถึ งคาอธิบายเกี่ยวกับ ขอบเขตที่งบการเงิ น
เป็ นไปตามแม่บ ทการรายงานทางการเงิน อีกแม่บ ทหนึ่ ง ผู้สอบบั ญชี อาจพิ จารณาว่ าเป็ น
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกต่ า งหากจากงบการเงิ น ความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะ
ครอบคลุมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือตารางเพิ่มเติมที่อ้างอิงจากงบการเงิน
ในกรณีท่บี ัญชีกาไรและขาดทุนเพิ่ มเติมที่เปิ ดเผยรายการเฉพาะของรายจ่ าย ได้ ถูกเปิ ดเผย
เป็ นตารางแยกต่างหากรวมอยู่ในภาคผนวกของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็ น
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่สามารถแยกต่างหากจากงบการเงิน

ก80. ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ถู ก ครอบคลุ ม โดยความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ไม่ จ าเป็ นต้ อ งถู ก อ้ า งอิ ง ถึ ง โดย
เฉพาะเจาะจงในรายงานของผู้สอบบัญชี หากมีการอ้ างอิงถึงหมายเหตุในคาอธิบายของงบการเงิน
ต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็ นงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี มีความเพียงพอแล้ ว
ก81. กฎหมายหรื อ ข้ อ บั งคั บ อาจไม่ ได้ ก าหนดว่ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติม ต้ องถู ก ตรวจสอบ และผู้ บ ริ หารอาจ
ตั ด สิน ใจที่จ ะไม่ ข อให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ร วมข้ อ มู ลเพิ่ มเติ มดั งกล่ า วไว้ ใ นขอบเขตของการตรวจสอบ
งบการเงิน
ก82. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า ข้ อมูลเพิ่ มเติมที่ไม่ได้ ตรวจสอบถูกนาเสนอในลักษณะที่อาจทาให้
เข้ าใจว่าถูกครอบคลุมโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และมีข้อความที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า
“ไม่ ไ ด้ ต รวจสอบ” หรื อ ไม่ เช่ น ในกรณี ท่ีข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ตรวจสอบถูก น าเสนอโดย
เกี่ยวเนื่องกับงบการเงินและข้ อมูลเพิ่ มเติมที่ถูกตรวจสอบแล้ ว

39

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
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ก83. ผู้บริหารอาจเปลี่ยนการนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ ตรวจสอบที่อาจทาให้ เข้ าใจว่า ถูกครอบคลุม
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีโดย ตัวอย่างเช่น




ไม่ อ้ า งอิ ง จากงบการเงิ น ไปยั ง ตารางเพิ่ ม เติ ม ที่ไ ม่ ไ ด้ ต รวจสอบหรื อ หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินที่ไม่ ได้ ตรวจสอบ เพื่ อที่ว่าข้ อมู ลที่ตรวจสอบแล้ วและข้ อมู ลที่ไม่ ได้ ตรวจสอบมี
การแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพียงพอ
จัดวางข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ ตรวจสอบไว้ นอกงบการเงิน หรือหากการกระทาเช่นนั้นเป็ นไป
ไม่ไ ด้ ใ นสถานการณ์นั้ น อย่า งน้ อ ยที่สุด ให้ จัดวางหมายเหตุต่า ง ๆ ที่ไ ม่ไ ด้ ตรวจสอบไว้
ด้ วยกันในตอนท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กาหนด และระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า
หมายเหตุ เ หล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ต รวจสอบ หมายเหตุ ท่ีไม่ ไ ด้ ต รวจสอบที่ป ะปนกับ หมายเหตุ ท่ี
ตรวจสอบแล้ วอาจถูกเข้ าใจผิดว่าได้ ตรวจสอบแล้ ว

ก84. ข้ อ เท จ็ จริ ง ที ่ว ่ า ข้ อ มูล เพิ ่ ม เติม ไม่ไ ด้ ต รวจสอบนั ้ น ไม่ไ ด้ ป ลดเปลื้ อ งผู ้ ส อบบัญ ชีจ าก
ความรับผิดชอบตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)40

40

มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับข้ อมูลอื่น”
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงิน
ตัวอย่างที่ 1

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้น
ตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร

ตัวอย่างที่ 2

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ท่ี
จัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร

ตัวอย่างที่ 3

รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ของกิ จ การที่ไ ม่ ใ ช่ ก ิจ การจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร (โดยการอ้ างอิง
บนเว็บไซต์ขององค์กรที่เหมาะสม)

ตัวอย่างที่ 4

รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ของกิ จ การที่ไ ม่ ใ ช่ กิจ การจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้นตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
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ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดทาขึ้น
ตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ท่ีใช้ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ ใช้ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงินจัดทาขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป)
• ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิบ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุ ปว่ าความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ได้ รับ
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• ได้ ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ าข้ อมูลอื่นมีการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน1
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงิน สดสาหรั บ ปี สิ้น สุด วั น เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน รวมถึ งหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1 และผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น สดสาหรั บ ปี สิ้น สุด วั น เดี ยวกั น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริ ษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี 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 นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สดุ ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของ
ข้ า พเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดปั จ จุ บั น ข้ า พเจ้ าได้ นาเรื่ อ งเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
(คาอธิบายเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่ งตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)

1

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”)
(นาเสนอตามข้อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 1
ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน2
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริ หารรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชี
สาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตั้ งใจที่จะเลิ กบริ ษัทหรื อ หยุ ดดาเนิ น งานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อ มั่นในระดับ สูงแต่ไม่ ได้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ าการปฏิบั ติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้
อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ละรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถนาไปไว้ ใน
ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้ าที่ 41(ค) อธิบายว่ าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุ ญาต
การอ้ า งอิง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจท าผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่เ หมาะสมที่ร วบรวม

2

ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี คาว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจจาเป็ นต้ องถูกแทนที่ด้วยคาอื่นที่มี
ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
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คาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง









3

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิ ธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ยงที่ไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การ
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท3
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ ามีความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า ถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรือถ้ าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ า จะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่กับ
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีได้ รั บ จนถึ งวั น ที่ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ของข้ า พเจ้ า อย่ า งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร

ประโยคนี้อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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ข้ าพเจ้ าได้ ส่ อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็น ที่มีนัยสาคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคั ญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ า ได้ ให้ คารั บรองแก่ผ้ ู มีหน้ าที่ในการกากับดู แลว่ าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพั นธ์ท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ส่ อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุ บันและกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบาย
เรื่ องเหล่ านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่ า ว หรื อ ในสถานการณ์ ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้ า พเจ้ าพิ จารณาว่ า ไม่ ควรสื่อสารเรื่ อ งดั งกล่ าวใน
รายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี ส่ ว นนี้ จะแตกต่ า งกัน ไป ขึ้ นอยู่ กั บ ลัก ษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผูส้ อบบัญชีทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ………………
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดทา
ขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มีบริษัท
ย่อย (ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงิ น รวมจั ด ทาขึ้ นโดยผู้ บ ริ ห ารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป)
• ข้ อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึ งคาอธิบายความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่องบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุ ปว่ าความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ได้ รับ
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• ได้ ส่อื สารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้สอบบัญชี ได้ รับข้ อมู ลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี และไม่ พบว่ าข้ อมู ลอื่นมีการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินรวม
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม4
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็น ว่ า งบการเงิน รวมข้ า งต้ น นี้ แสดงฐานะการเงิน รวมของบริ ษัท กขค จากัดและบริ ษัทย่ อย
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.25x1 และผลการด าเนิ น งานรวมและกระแสเงิน สดรวมส าหรั บ ปี สิ้น สุด
วันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้ าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวม และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สดุ ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของ
ข้ า พเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จ จุ บั น ข้ า พเจ้ าได้ นาเรื่ อ งเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
(คาอธิบายเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่ งตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)

4

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีท่ไี ม่ มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่น”
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ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามข้อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 1
ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวม5
ผู้ บริ หารมี หน้ าที่รับ ผิดชอบในการจั ดทาและน าเสนองบการเงิน รวมเหล่ านี้ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจั ด ท างบการเงิ น รวม ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับ การดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ได้ ความเชื่ อมั่น อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า งบการเงิน รวม
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อ มั่นในระดับ สูงแต่ไม่ ได้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ าการปฏิบั ติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ละรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมจากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถนาไปไว้ ใน
ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้ าที่ 41(ค) อธิบายว่ าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุ ญาต
การอ้ า งอิง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจท าผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่เ หมาะสมที่ร วบรวม

5

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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คาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง










6

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
รวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ยงที่ไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การ
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท6
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า ถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินรวม หรือถ้ า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ า จะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบั ญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่ างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงิน รวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่ างบ
การเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ มหรื อ กิจ กรรมทางธุ ร กิจ ภายในกลุ่ ม บริ ษั ทเพื่ อแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้ า พเจ้ า
รั บ ผิ ดชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง การควบคุ มดู แ ล และการปฏิบั ติ งานตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษั ท
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า

อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงินรวม
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ข้ าพเจ้ าได้ ส่ อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็น ที่มี นั ย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่มี นั ย ส าคั ญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ า ได้ ให้ คารั บรองแก่ผ้ ู มีหน้ าที่ในการกากับดู แลว่ าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ ส่ ือสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพั นธ์ท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ส่ อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงิน รวมในงวดปั จ จุ บั นและกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้
อธิบายเรื่ องเหล่ านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ ว นนี้ จะแตกต่ า งกั น ไป ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีท่กี าหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของแต่ละประเทศ]

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่จัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้
แม่บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่ การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้
ใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงินจัดทาขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป)
• ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิบ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุปว่ าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ได้ รับ
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่ าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• ผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ ต้อ งสื่อสารเรื่ อ งสาคั ญในการตรวจสอบและตัดสิน ใจที่จะไม่ ส่ ือ สารเรื่ องดังกล่ า ว
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ าข้ อมูลอื่นมีการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
• ผู้สอบบั ญชีเลือกที่จะอ้ างอิงคาอธิบายความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ไปยังเว็บไซต์ขององค์กรที่
เหมาะสม
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงิน สดสาหรั บ ปี สิ้น สุด วั น เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน รวมถึ งหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท กขค จากัด ณ วั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1 และผลการดาเนิ น งานและกระแสเงิ น สดสาหรั บ ปี สิ้ น สุด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีกาหนดโดยสภาวิ ชาชี พบั ญ ชี
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติ ตามความ
รับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามข้อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 1
ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน7
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

7

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริ หารรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชี
สาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตั้ งใจที่จะเลิ กบริ ษัทหรื อ หยุ ดดาเนิ น งานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อ มั่นในระดับ สูงแต่ไม่ ได้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ าการปฏิบั ติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้
อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ละรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีสาหรั บการตรวจสอบงบการเงินได้ แสดงไว้ ท่ี
เว็บไซต์ของ (หน่ วยงาน) ที่ (เว็บไซต์ลิงค์) คาอธิบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้ าพเจ้ า

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
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ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่จัดทาขึ้นตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้ อ ก าหนดของกฎหมายและข้ อ บั งคับ การตรวจสอบไม่ใช่ การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)
• งบการเงินจัดทาขึ้นโดยผู้บริ หารของกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (กฎหมาย งจฉ)
ของประเทศ ก (ซึ่ งคือ แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่ก าหนดทิศ ทางกฎหมายหรื อ ข้ อ บั งคั บ
ที่ออกแบบเพื่อบรรลุความต้ องการข้ อมูลทางการเงินทั่วไปของผู้ใช้ ในวงกว้ าง แต่ไม่ใช่ แม่บทการ
นาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร)
• ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิบ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
• ผู้สอบบัญชีได้ ข้อสรุ ปว่ าความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ได้ รับ
• ข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
• ผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ ต้อ งสื่อสารเรื่ อ งสาคั ญในการตรวจสอบและตัดสิน ใจที่จะไม่ ส่ ือ สารเรื่ องดังกล่ า ว
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
• ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ าข้ อมูลอื่นมีการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน
• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
[ผู้รับรายงานที่เหมาะสม]
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 25x1 งบกาไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และงบ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงิน ข้ างต้ นนี้ของบริษัท กขค จากัด จัดทาขึ้นตามกฎหมาย งจฉ ของประเทศ ก ใน
สาระสาคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี 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 นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
(นาเสนอตามข้อกาหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 1
ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง))
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน8
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างบการเงิ น เหล่ า นี้ ตามกฎหมาย งจฉ ของประเทศ ก 9 และ
รับผิดชอบเกี่ยวการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
8

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

9

เมื่อความรับผิดชอบของผู้บริหารคือการจัดทางบการเงินที่ให้ ความถูกต้ องและเป็ นจริง อาจใช้ คานี้ “ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการ
จัดทางบการเงินที่ให้ ความถูกต้ องและเป็ นจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพื่อ”
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ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริ หารรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชี
สาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตั้ งใจที่จะเลิ กบริ ษัทหรื อ หยุ ดดาเนิ น งานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลว่ างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อ มั่นในระดับ สูงแต่ไม่ ได้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ าการปฏิบั ติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า รายการที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งแต่ ละรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
ย่อหน้ าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อธิบายข้ อความแรเงาข้ างล่างซึ่งสามารถนาไปไว้ ใน
ภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี ย่อหน้ าที่ 41(ค) อธิบายว่ าในกรณีท่กี ฎหมาย ข้ อบังคับอนุ ญาต
การอ้ า งอิง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจท าผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่เ หมาะสมที่ร วบรวม
คาอธิบายเรื่องนี้ไว้ แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ ขัดแย้ งกับคาอธิบายความรั บผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีข้างล่าง
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิ ธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่ านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ยงที่ไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การ
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์





ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุ มภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการสอบบัญชี เพื่ อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท10
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ใี ช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อ สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุ ให้ เกิด ข้ อ สงสัยอย่ า งมีนั ยสาคัญ ต่ อความสามารถของบริ ษั ทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
กล่ า วไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ของข้ า พเจ้ า ถึงการเปิ ดเผยที่เ กี่ยวข้ อ งในงบการเงิ น หรื อถ้ า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ า จะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบั ญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

ข้ าพเจ้ าได้ ส่ อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็น ที่มี นั ย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่มี นั ย ส าคั ญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า

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

10

อาจดัดแปลงประโยคนี้ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ผี ้ สู อบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในควบคู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
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