
  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

TSA 705 (ปรับปรุง) 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 705 (ปรบัปรุง) 

 

การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

  



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

TSA 705 (ปรับปรุง) 

ISA™ 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทย

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC 

และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่

เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ©  2015 สงวนลิขสิทธ์ิโดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) - การแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ©  2016 สงวนลิขสิทธ์ิโดย International Federation 

of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : ISA™ 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report  

in Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related 

Services Pronouncements 2015 Edition ISBN: 978-1-60815-250-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นส่ือ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกรายงานที่

เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เม่ือผู้ สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

ผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไปมีความจ าเป็น ซ่ึงรูปแบบการแสดงความเห็นเป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)1 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับรูปแบบและเนื้อหา

ในรายงานของผู้สอบบัญชีเม่ือแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้อก าหนดในการรายงานตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) น ามาใช้ในทุกกรณีและจะไม่น ามากล่าวซ ้าอีกใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เว้นแต่ข้อก าหนดในการรายงานจะถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนหรือถูกแก้ไข 

โดยข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ก าหนดรูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปไว้ 

สามแบบได้แก่ การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และ

การไม่แสดงความเห็น การตัดสินใจพิจารณาเลือกรูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ  

(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เช่น งบการเงิน

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจท าให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

(ข) ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบของเหตุการณ์ต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดในหรือ

หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” 
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วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อแสดงความเห็นอย่างแน่ชัดต่องบการเงินแบบที่เปล่ียนแปลง

ไปได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นในกรณีที่ 

(ก) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ งบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อสรุปว่า  

งบการเงินโดยรวมไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ค าจ ากดัความ 

5.  เพื่อวัตถุประสงคข์องมาตรฐานการสอบบญัชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดงันี้ 

(ก) การแผ่กระจายใช้ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเพื่ออธิบายถึงผลกระทบของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงิน หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงต่องบการเงิน (ถ้ามี) ซ่ึงจะไม่ถูกค้นพบเนื่องจาก 

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผลกระทบที่แผ่กระจายไปยัง   

งบการเงินซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี นั้น 

(1) ไม่จ ากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใดของงบการเงิน  

(2) ถ้าจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบ บัญชี หรือรายการใด ต้องแสดงถึงสัดส่วนที่ส าคัญ 

อย่างมากต่องบการเงิน หรือ 

(3) เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงถือเป็นข้อมูลพื้ นฐานเพื่อให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจ 

งบการเงิน 

(ข) การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป หมายถึง การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ขอ้ก าหนด 

สถานการณซ่ึ์งก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบที่เปลีย่นแปลงไป 

6. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ 

(ก) หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับท าให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้ปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2-ก7) 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสรุปว่า 

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก8-ก12) 
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การก าหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชแีบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

7. ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในกรณีที่ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการ

หรือผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย

ไปยังงบการเงิน หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นหลักฐาน

สนับสนุนการแสดงความเห็น แต่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย

ไปยังงบการเงิน 

การแสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถกูตอ้ง 

8.  ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการหรือผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

การไม่แสดงความเห็น 

9.  ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เม่ือผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็น และผู้สอบบัญชี

สรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบ

อันเป็นสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

10.  ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน (ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์  

ซ่ึงเกิดขึ้นได้ยาก) เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่า ถึงแม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอส าหรับความไม่แน่นอนแต่ละสถานการณ์ กไ็ม่สามารถสรุปได้ว่าจะแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินอย่างไร เนื่องจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นไปได้ที่

จะสะสมผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มมากขึ้น 

ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขต

การตรวจสอบภายหลงัจากผูส้อบบญัชีตอบรบังาน 

11.  ในกรณีที่ภายหลังจากผู้ สอบบัญชีตอบรับงาน พบว่าผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ  

ซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วว่าผลจากการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบจะท าให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรร้องขอผู้บริหาร 

เพื่อท าให้การถูกจ ากัดขอบเขตดังกล่าวหมดไป 
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12.  ในกรณีที่ผู้บริหารปฏิเสธที่จะท าให้การถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหมดไป (ตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 11) ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว (เว้นแต่ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทั้งหมดจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ2) และผู้สอบบัญชีควร

พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจสอบโดยวิธีอื่น เพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

13.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถึงผลกระทบดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงตรวจไม่พบ 

(ถ้ามี) จะส่งผลกระทบต่องบการเงินอันเป็นสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือ 

(ข) กรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงตรวจไม่พบ 

(ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ซ่ึงการแสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขไม่เพียงพอในการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่ส าคัญนี้  ผู้สอบบัญชีต้อง 

(1) ถอนตัวจากการตรวจสอบถ้าสามารถปฏิบัติได้ และเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ หรือ (อ้างถึงย่อหน้า ก13) 

(2) ในกรณีที่การถอนตัวจากการตรวจสอบก่อนออกรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถท า

ได้ในทางปฏิบัติหรือเป็นไปไม่ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้า ก14) 

14.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีถอนตัวตามย่อหน้า 13(ข)(1) ก่อนการถอนตัวผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับ 

ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบใน

ระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

ขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการแสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถกูตอ้ง หรือการไม่แสดงความเห็น 

15.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือ  

ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม รายงานของผู้สอบบัญชี ต้องไม่รวมการแสดงความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขตามแม่บทการรายงานทางการเงินเดียวกันต่องบการเงินหนึ่ง หรือเฉพาะ

องค์ประกอบบัญชี หรือรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่า ซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงิน หากรวม  

การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่ ในรายงานเดียวกัน 3 ในสถานการณ์เช่นนี้ จะเกิด 

ความขัดแย้งกับการแสดงความเห็นของผู้ สอบบัญชีว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16)   

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 13 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะ

ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” ว่าด้วยสถานการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นแยกเฉพาะ

องค์ประกอบบัญชี หรือรายการหนึ่งหรือมากกว่าในงบการเงิน 
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รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความเห็นของผูส้อบบญัช ี

16.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นจากการตรวจสอบแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง

ก าหนดหัวข้อส าหรับวรรคความเห็นว่า “ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข” “ความเห็นว่างบการเงิน 

ไม่ถูกต้อง” หรือ “การไม่แสดงความเห็น” ตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

17.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องระบุในความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ยกเว้นผลกระทบ

ของเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

(ก) งบการเงินข้างต้นนี้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความนี้ ใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) งบการเงินข้างต้นนี้จดัท าขึ้นในสาระส าคัญตามการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความนี้

ใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) 

เม่ือการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ถ้อยค าว่า “ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นของ

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

การแสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถูกต้อง 

18.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องระบุในความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีว่า เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

มีนัยส าคัญ 

(ก) งบการเงินข้างต้นนี้ ไม่ได้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อความนี้ ใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บท

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) งบการเงินข้างต้นนี้ ไม่ได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

(ข้อความนี้ ใช้ส าหรับกรณีการจัดท ารายงานตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)  

การไม่แสดงความเห็น 

19.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ระบุว่าผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว 
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(ข) ระบุ ว่า เนื่ องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ  

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ และ 

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

ที่ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นการระบุว่าผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างให้

ตรวจสอบงบการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

20.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่ม

องค์ประกอบเฉพาะ ซ่ึงถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก21)  

(ก) เปล่ียนหัวข้อ “เกณฑ์ในการแสดงความเห็น” ตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง) เป็น “เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข” “เกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” หรือ “เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น” ตามความเหมาะสม  

(ข) รวมการอธิบายเหตุการณ์ ซ่ึงท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในวรรคนี้  

21.  ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับจ านวนเงินที่

ระบุได้ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนเงิน) ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุการณ์และ

จ านวนผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง (เว้นแต่ไม่สามารถท าได้ในทาง

ปฏิบัติ) ไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็น กรณีที่ในทางปฏิบตัิไม่สามารถระบุจ านวนผลกระทบ

ทางการเงินได้ ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22) 

22.  ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูล

ผิดพลาดอย่างไร 

23.  ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวกับการไม่เปิดเผย

ข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดให้เปิดเผย ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) หารือกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

(ข) อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

(ค) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นนั้นหากเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลนั้น เว้นแต่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

24. ในกรณีที่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปเป็นผลมาจากการไม่สามารถหาหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถหาหลักฐาน

ดังกล่าวได้ไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
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25. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนข้อความตามย่อหน้าที่ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรุง) ที่ว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ให้เป็น “เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข” 

หรือ “เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” ตามความเหมาะสม  

26.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีองค์ประกอบ

ต่อไปนี้ที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 28(ข) และ 28(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

ดังนี้ 

(ก) การอ้างถึงส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี  

(ข) ข้อความที่ระบุว่า ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

27.  แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายถึงเหตุผลส าหรับเหตุการณ์อื่น ๆ  ซ่ึงผู้สอบบัญชีตระหนักว่าจะส่งผลให้แสดง

ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24)  

การอธิบายความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงิน 

28.  เม่ือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องดัดแปลงค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี

ตามย่อหน้าที่ 39-41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) โดยกล่าวถึงเฉพาะข้อความ

ต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 

(ก) ข้อความที่ระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการออกรายงานผู้สอบบัญชี  

(ข) ข้อความที่ระบุว่า เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ผู้สอบบัญชี

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบได้ 

(ค) ข้อความที่ระบุว่า ผู้ สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่ 28(ค) ของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 
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ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ 

29.  เม่ือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีไม่ต้องกล่าวถึงเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7014 หรือข้อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 720 (ปรับปรุง)5 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26) 

การสื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล  

30.  เม่ือผู้สอบบัญชีคาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เกี่ยวกับสถานการณ์ ซ่ึงชักน าให้คาดการณ์ว่า

จะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และน าเสนอถ้อยค าของการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27)  

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

รูปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2)  

ก1.  ตารางนี้ เป็นการแสดงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการแสดง

ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และการแผ่กระจายของผลกระทบ หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบของการแสดงความเห็น 

ลกัษณะของเหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กิด

การแสดงความเห็นแบบที่

เปลีย่นแปลงไป 

ดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการแผ่กระจายของผลกระทบ

หรือความเป็นไปไดที้จ่ะเกดิผลกระทบต่องบการเงิน 

มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย มีสาระส าคัญและแผ่กระจาย 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญั  

การแสดงความเห็นอย่างมี

เงื่อนไข 

การแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถหาหลักฐาน  

การสอบบัญชทีี่เหมาะสม  

อย่างเพียงพอ  

การแสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไข 

การไม่แสดงความเห็น 

 

  

 
4  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 11-13  
5  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับข้อมูลอ่ืน” ย่อหน้าที่ ก54  
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สถานการณซ่ึ์งก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบที่เปลีย่นแปลงไป 

ลกัษณะของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6(ก)) 

ก2.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าได้รับความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ว่า งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ6 ข้อสรุปนี้ ให้พิจารณาการประเมิน

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4507 

ก3.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

คือ ผลแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ที่รายงานอยู่ในงบการเงิน กับจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ 

ถือปฏิบัติ ดังนั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินอาจเกิดขึ้นจาก  

(ก) ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่เลือกใช้ 

(ข) การน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้  

(ค) ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่เลือกใช้ 

ก4.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้ อาจเกิดขึ้นในกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้   

(ก) นโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ไม่สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ  

(ข) งบการเงินไม่ได้แสดงนโยบายการบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายการที่มีนัยส าคัญในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ

งบกระแสเงินสด หรือ 

(ค) งบการเงินไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยรายการและเหตุการณ์เพื่อน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

ก5.  แม่บทการรายงานทางการเงินได้ให้ข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ  

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงกรณีที่กิจการเปล่ียนแปลงการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่

ส าคัญโดยไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าว อาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 

 

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 11 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 11 
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การน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ 

ก6.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย 

การบัญชีที่เลือกไปใช้ อาจเกิดขึ้น  

(ก) ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีอย่างสม ่าเสมอตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงผู้บริหารไม่ได้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวด หรือส าหรับรายการค้าและ

เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน (ความสม ่าเสมอในการใช้) หรือ  

(ข) เนื่องจากวิธีการน านโยบายการบัญชีที่เลือกไปใช้ (เช่น ข้อผิดพลาดในการใช้ที่ไม่ได้ตั้งใจ  

ให้เกิดขึ้น) 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ 

ก7.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน เกี่ยวกับความเหมาะสม หรือ

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน อาจเกิดขึ้นในกรณีที่  

(ก) งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือ

ปฏิบัติ  

(ข) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ได้แสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ หรือ  

(ค) งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็นเพื่อให้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

นอกเหนือจากการเปิดเผยเฉพาะเร่ืองตามที่ก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

ย่อหน้าที่ ก17 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 แสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น 

ลกัษณะของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6(ข)) 

ก8.  ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (รวมถึงการถูกจ ากัด

ขอบเขตการตรวจสอบ) อาจเกิดขึ้นจาก  

(ก) สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ  

(ข) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญช ีหรือ  

(ค) การถูกจ ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร  

ก9.  กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ ไม่ถือว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหาก 

ผู้สอบบัญชีสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยตรวจสอบด้วยวิธีอื่น  

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

เหมาะสม การถูกจ ากัดขอบเขตงานตรวจสอบโดยผู้บริหารอาจแสดงผลกระทบอื่นในงานตรวจสอบ 

เช่น การประเมินของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวกับความเส่ียงจากการทุจริต และการพิจารณารับงาน

ตรวจสอบต่อไป  
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ก10.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ รวมถึงกรณีที่  

• เอกสารประกอบการบันทกึบัญชีของกิจการถูกท าลาย  

• เอกสารบันทึกบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญอยู่ในครอบครองของผู้มีอ านาจของ

รัฐอย่างไม่มีก าหนด  

ก11.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ หรือเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

รวมถึงกรณีที่  

• กิจการถูกก าหนดให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ  

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล 

ทางการเงินในภายหลัง เพื่อประเมินว่าวิธีส่วนได้เสียถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  

• เวลาที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับ

สินค้าคงเหลือได้  

• ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าวธีิการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่การควบคมุ

ของกิจการไม่มีประสิทธิผล  

ก12. ตัวอย่างของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจากการถูกจ ากัด

ขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร รวมถึงกรณีที่  

• ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ  

• ผู้บริหารไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีกับบุคคลภายนอก  

การก าหนดรูปแบบการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชแีบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผลของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขต

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

ก13.  ในทางปฏิบัติ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กับขั้นความส าเรจ็ของงานตรวจสอบ ณ เวลาที่

ผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบส่วนที่เป็นสาระส าคัญเสรจ็ส้ิน

แล้ว หากเป็นไปได้ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะตรวจสอบงานทั้งหมดให้เสรจ็ และไม่แสดงความเห็น

โดยอธิบายการถูกจ ากัดขอบเขตไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นก่อนการถอนตัว 

ก14.  ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการตรวจสอบอาจเป็นไปไม่ได้ หากผู้สอบบัญชีถูกก าหนดตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับให้รับงานตรวจสอบต่อไป สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ

การแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจอยู่ในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล

ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือได้รับ 

การแต่งตั้ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และถูกยกเว้นจากการถอนตัวก่อนการตรวจสอบงบการเงินจะ

เสร็จส้ินหรือก่อนส้ินสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามล าดับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องรวม  

วรรคเร่ืองอื่น ๆ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี8 หรือไม่ 

 
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอ่ืนในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที่ ก10 
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ก15.  กรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าการถอนตัวจากการตรวจสอบมีความจ าเป็น เนื่องจากถูกจ ากัดขอบเขตใน

การตรวจสอบ อาจมีข้อก าหนดทางวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับส าหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องติดต่อ

กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือเจ้าของกิจการเพื่อส่ือสารเร่ืองการถอนตัวจากการตรวจสอบดังกล่าว  

ขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งหรือการไม่แสดงความเห็น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 15) 

ก16.  ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ได้ขัดแย้งกับการแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเห็น  

• การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ซ่ึงจัดท าขึ้นภายใต้แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินหนึ่ง และในรายงานเดียวกันมีการแสดงความเห็นว่างบการเงินเดียวกันไม่ถูกต้อง

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงิน9 ที่แตกต่างกัน  

• การไม่แสดงความเห็นต่อผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่สัมพันธ์กัน และแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฐานะการเงิน (ดมูาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 51010) ในกรณี

นี้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เสนอรายงานแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม  

รูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของผูส้อบบญัชีเมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก17.  ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่าง  

มีเงื่อนไข และแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตามล าดับ เนื่องจากงบการเงินแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ก18.  ตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจาก

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างที่ 4 เป็นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินได้ ตัวอย่างที่ 5 เป็นรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงินได้ ซ่ึงในสองกรณีสุดท้าย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ต่องบการเงินมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่นที่มีข้อก าหนดเร่ืองการรายงาน ได้ให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็น  

แบบที่เปล่ียนแปลงไปไว้ด้วย ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)11  

ความเห็นของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก19. การปรับปรุงหัวข้อนี้ท าให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ใช้ว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียน  

แปลงไป และระบรูุปแบบของการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

 
9   ดูย่อหน้าที่ ก31 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เพื่ออธิบายสถานการณ์นี้    
10   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก” ย่อหน้าที่ 10   

11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
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การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก20.  เม่ือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การใช้ข้อความ เช่น “ตามที่อธิบายข้างต้น” หรือ 

“ขึ้นอยู่กับ” ในวรรคความเห็น ถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีความชัดเจนและหนักแน่นเพียงพอ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20 และ 21 และ 23 และ 27) 

ก21.  ความสม ่าเสมอในรายงานของผู้สอบบัญชีจะช่วยเสริมความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน และกรณีที่มี

สถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นจะสามารถระบุได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าข้อความของการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป และค าอธิบายเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปจะไม่สามารถ 

ท าให้เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ยังต้องคงความสม ่าเสมอของรูปแบบและเนื้ อหาในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีไว้ 

ก22.  ตัวอย่างผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงผู้สอบ

บัญชอีาจอธิบายไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เช่น จ านวนเงินของผลกระทบต่อภาษีเงินได้ ก าไรก่อนภาษี ก าไรสุทธิ และส่วนของเจ้าของ 

ในกรณีที่สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าสูงเกินจริง 

ก23.  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปอาจ  

ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ในกรณีที่  

(ก) ผู้บริหารไม่ได้จัดท าข้อมูลการเปิดเผยนั้นไว้ หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้มาซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับ  

การเปิดเผยดังกล่าว หรือ  

(ข) ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าวในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเป็นการให้ข้อมูลที่มากเกินไปโดยไม่จ าเป็น 

ก24.  การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินที่เกิดขึ้นจาก

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงอธิบายอยู่ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ไม่ได้เป็นเหตุ ให้ละเว้น 

การเปิดเผยค าอธิบายเหตุการณ์อื่นที่ถูกตรวจพบ ซ่ึงตามปกติแล้วจะท าให้การแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นนี้ การเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์อื่นที่ 

ผู้สอบบัญชีตรวจพบดังกล่าวอาจมีความส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน 

การอธิบายความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28) 

ก25.  ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้อความต่อไปนี้ ต้องระบุไว้ใน วรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4-5 ของ

ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

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

ดัดแปลงโดยระบุว่าความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
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• ข้อความที่ระบุในย่อหน้าที่ 28(ค) ของมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ข้อก าหนด

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นของผู้สอบบัญชี  

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29) 

ก26. การให้เหตุผลว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอใน

วรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เพื่อให้เข้าใจ

ว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น และเพื่อเป็นการป้องกันการน าความเห็น

ดังกล่าวไปอ้างอิงอย่างไม่เหมาะสม อย่างไรกต็าม การส่ือสารถึงเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ไม่ใช่

เร่ืองที่น าไปสู่การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน อาจเป็นการชี้น าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่างบการเงนิ

โดยรวมมีความน่าเชื่อถือจากเร่ืองเหล่านั้นมากกว่าความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ควรเป็น และอาจ

ไม่สอดคล้องกับการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม การแสดงวรรคข้อมูลอื่นตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เพื่อระบุถึงการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสอดคล้อง

กันของข้อมูลอื่นกับงบการเงินกไ็ม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้น ย่อหน้าที่ 29 ของมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับนี้ จึงไม่ให้รวมเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบหรือข้อมูลอื่นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

เม่ือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ระบุให้ผู้สอบบัญชี

ต้องแจ้งให้ทราบถึงเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบดังกล่าวหรือรายงานเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 

การสื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก27.  การส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ ซ่ึงท าให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็น

แบบที่เปล่ียนแปลงไปตามที่คาดไว้ และส่ือสารถ้อยค าของการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลง

ไปดังกล่าว ท าให้ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้แจ้งผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เกี่ยวกับการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลง

ไปพร้อมเหตุผล (หรือสถานการณ)์ ส าหรับการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปดังกล่าว  

(ข)  ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์

ซ่ึงท าให้แสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือยืนยันเหตุการณ์ความขัดแย้งกับผู้บริหาร 

(ค)  ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจให้ข้อมูลและค าอธิบายเพิ่มเติมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์

ซ่ึงท าให้แสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 
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  ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17–ก18 และ ก25) 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบที่เปลีย่นแปลงไป 

ตวัอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากงบการเงินมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ตวัอย่างที่ 2  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากงบการเงินรวม

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ตวัอย่างที่ 3  รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

หาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบริษัทร่วมในต่างประเทศ  

ตวัอย่างที่ 4  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งในงบการเงินรวม  

ตวัอย่างที่ 5  รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 
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ตัวอย่างที ่1 รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากงบการเงนิมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญั 

เพื่อวัตถุประสงคข์องตวัอย่างรายงานของผู้สอบบญัชี สมมติสถานการณ์ดงัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บท 

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6001) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102 

• สินค้าคงเหลือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็น

สาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน (การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมีความ

เหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ  

ของสภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี ร หัส 570 

(ปรับปรุง) 

• ได้ส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

 

 

 

 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 

2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน3 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น   

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

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

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไข 

สินค้าคงเหลือของบริษัทแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดงสินค้า

คงเหลือที่ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่แสดงสินค้าคงเหลือที่ราคาทุน   

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือที่ราคาทุนหรือ

ราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า บริษัทต้องบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน ……… 

บาท เพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงที่ราคาสุทธิที่จะได้รับ ดังนั้น  ต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นจ านวน ……… บาท  

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

ตามล าดับ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 

ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี 

ความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี  ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

 

 

 

 
3
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “ รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

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

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสุดท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตวัอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง

เพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ท าให้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น) 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ  

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง  

มีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงาน

ของข้าพเจ้า 

(ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ4 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่)  

 
4

   ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในก ากับดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มี 

ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
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ตัวอย่างที่ 2  การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเนื่องจากงบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บท

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่

มีบริษัทย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• งบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เนื่องจากไม่ได้รวมข้อมูล

ของบริษัทย่อย ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญได้แผ่กระจายไปยั ง 

งบการเงินรวม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงต่องบการเงินรวมไม่ได้ 

ถูกก าหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ (การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

มีความเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• มีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 มาถือปฏิบัติ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่มี

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือเหตุการณ์ 

ที่ท าให้มีการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม5 

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

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

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเ ห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

มีนัยส าคัญ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ.25x1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ………. กลุ่มบริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ 

จ ากัด ซ่ึงกลุ่มบริษัทซ้ือมาในระหว่างปี พ.ศ.25X1 ไว้ในงบการเงินรวม เนื่องจากไม่สามารถระบุมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ซ้ือได้ ดังนั้น  บัญช ี

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนี้ จึงถูกบันทึกตามราคาทุน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัท 

ควรรวมบริษัทย่อยในงบการเงินรวมและบันทกึการซ้ือตามประมาณการมูลค่าของรายการ หากบริษัท งจฉ 

จ ากัด ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม หลาย ๆ องค์ประกอบในงบการเงินจะได้รับผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยังระบุไม่ได้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า  

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม  

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง 

 

 

 
5
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

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

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสุดท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที่ 7 ควรมีการดัดแปลง

เพื่ออธิบายเหตกุารณ์เฉพาะที่ท าให้แสดงความเห็นว่างบการเงนิรวมไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น) 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่มีเร่ืองส าคัญ

ในการตรวจสอบอ่ืนที่ต้องส่ือสารในรายงานของข้าพเจ้า  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม6  

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ  

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่)  

 

 

 

 

 
6
  หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบริษัทร่วมในต่างประเทศ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แม่บท 

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการของกิจการที่มี

บริษัทย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ต่างประเทศ  

ซ่ึงผลกระทบที่เป็นไปได้ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

อย่างเพียงพอถือว่ามีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงินรวม (การแสดงความเห็นอย่าง 

มีเงื่อนไขจึงเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ได้ส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่มี

การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม7 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ.25x1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไข 

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศซ่ึงได้มาในระหว่างปี และ

บันทกึโดยวิธีส่วนได้เสีย ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 มีจ านวน ……. บาท 

และส่วนแบ่งก าไรสุทธิของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงรวมอยู่ในก าไรของ

บริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน มีจ านวน ……. บาท ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และส่วนแบ่งก าไรสุทธิของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด

ส าหรับปี เนื่องจากข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ 

จ ากัด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 

ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

มี ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของ

ข้าพเจ้า 

 

 
7   ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”)  

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

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสุดท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตวัอย่างที่ 6 ควรมีการดัดแปลง

เพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ท าให้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น) 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

อย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารใน

รายงานของข้าพเจ้า 

(ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม8  

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ  

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี)  

(วนัที่)  

 

 
8
 หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  
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ตัวอย่างที่ 4 การไม่แสดงความเห็นเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ

เกี่ยวกับองค์ประกอบหนึ่งในงบการเงินรวม 

เพื่อวัตถุประสงคข์องตวัอย่างรายงานของผู้สอบบญัชี สมมติสถานการณ์ดงัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ของกิจการที่มีบริษัทย่อย (ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับองค์ประกอบ

หนึ่งในงบการเงินรวม กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ  

ข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์

สุทธิของบริษัท ผลกระทบที่เป็นไปได้ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงินรวม (การไม่แสดงความเห็น

มีความเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี  

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• ต้องจ ากัดการอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม9 

การไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ใน 

วรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 

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

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัท     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผู้บริหารและผู้ สอบบัญชีของ 

บริษัท งจฉ จ ากัด รวมถึงเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่งผลให้ข้าพเจ้า 

ไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ าเป็นตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์ของ  

บริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงถูกควบคุมร่วมกัน ส่วนแบ่งในหนี้ สินของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงรับผิดชอบร่วมกัน 

ส่วนแบ่งก าไรและค่าใช้จ่ายส าหรับปีของ บริษัท งจฉ จ ากัด และองค์ประกอบในการจัดท างบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม10  

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

 

 

 
9  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 

10
  หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็ามเนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ต่องบการเงินรวมดังกล่าวได้  

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ  

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี)  

(วนัที่)  
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ตัวอย่างที่ 5 การไม่แสดงความเห็นเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ

เกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้ สอบบัญชี ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง เพียงพอเกี่ ยวกับ 

หลายองค์ประกอบในงบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ

สินค้าคงเหลือและลูกหนี้ การค้าของกิจการได้ ผลกระทบที่ เป็นไปได้ ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นจาก 

การไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไป 

ยังงบการเงิน  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ   

สภาวิชาชีพบัญชี  

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• ต้องจ ากัดการอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน11 

การไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ใน  

การไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปีและส้ินปี ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้

วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X0 และ 

25x1  

ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท และ ……… บาท ตามล าดับ นอกจากนี้บริษัทได้เร่ิม

น าระบบการประมวลผลลูกหนี้ การค้าแบบใหม่มาใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.25X1 ส่งผลให้เกิด

ข้อผิดพลาดจ านวนมากในบัญชีลูกหนี้การค้า  ณ วันที่รายงานการตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้บริหารยังอยู่ใน

ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและท าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีความถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่สามารถ

ยืนยันหรือตรวจสอบโดยวิธีการอื่นในบัญชีลูกหนี้การค้าจ านวน ……… บาท ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ

สรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็นต่อบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีลูกหนี้การค้าที่บันทกึบัญชี

และไม่ได้บันทกึบัญชี รวมถึงองค์ประกอบในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ12  

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 
11  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “ รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 

12
  หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม เนื่องจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ต่องบการเงินดังกล่าวได้  

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี)  

(วนัที่)  

 


