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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวกับข้อมูลอื่ น  

ทั้งที่ เป็นข้อมูลทางการเงินหรือไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว) ซึ่ งแสดงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกิจการ รายงานประจ าปี

ของกจิการอาจเป็นเอกสารฉบับเดียวหรือเอกสารที่ รวมเป็นชุดเพื่ อใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกนั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เขียนขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ดังนั้น การเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

จะต้องเข้าใจในบริบทของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  11 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2001
 ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีได้ออกแบบมาเพื่ อช่วย

ให้ผู้ สอบบัญชีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี  

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีนอกเหนือไปจากที่ ได้รับเพื่ อ

การแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอ่านและพิจารณาข้อมูลอื่ น เนื่ องจากข้อมูล

อื่ นอาจมีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี ซึ่ งอาจชี้ ให้เห็นว่างบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งอาจลดความน่าเชื่ อถือ

ของทั้งงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญดังกล่าวอาจมีอิทธิพลที่ ไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้ ซึ่ งรายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานถึง 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้อง2  ซึ่ งก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีหลีกเล่ียงการเชื่ อมโยงข้อมูลที่ ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่า มี

ข้อผิดพลาดหรือท าให้เข้าใจคลาดเคลื่ อนในสาระส าคัญ ข้อความหรือข้อมูลที่ ได้รับการตกแต่ง ไม่

ว่าจะโดยประมาทเลินเล่อ หรือละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ ก าหนดให้ต้องแสดงไว้ ซึ่ งการละเว้นหรือ

ปิดบังข้อมูลท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 

5. ข้อมูลอื่ นอาจรวมถึงจ านวนเงินหรือรายการอื่ นที่ มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน เพื่ อสรุปหรือให้

รายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในงบการเงิน และจ านวนเงินอื่ นหรือ

รายการอื่ นซึ่ งเป็นความรู้ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจากการตรวจสอบ ข้อมูลอื่ นอาจรวมถึงเร่ืองอื่ นด้วย 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี” 
2
 คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี ย่อหน้าที่  110.2 
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6. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่ น (นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบต่อการรายงานที่

เกี่ ยวข้อง) ให้ถือปฏบิัติโดยไม่ค านึงว่าผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นก่อนหรือภายหลังวันที่ ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่น าไปใช้กบั 

(ก)  การประกาศข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น หรือ 

(ข) เอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสอืชี้ชวน 

8. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ต่อข้อมูลอื่ นหรือก าหนดภาระหน้าที่ ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น 

9. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดภาระหน้าที่ เพิ่ มเติมส าหรับผู้ สอบบัญชีในเร่ืองเกี่ ยวกับ 

ข้อมูลอื่ นนอกเหนือไปจากขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุดในหรือ

หลังวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการอ่านข้อมูลอื่ น คือ  

(ก) เพื่ อพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นและงบการเงินหรือไม่ 

(ข) เพื่ อพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้ของผู้สอบบัญชี 

ที่ ได้รับจากการตรวจสอบหรือไม่ 

(ค) เพื่ อตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเมื่ อผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญเกิดขึ้น 

หรือเมื่ อผู้ สอบบัญชีตระหนักว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ  

(ง) เพื่ อรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) รายงานประจ าปี หมายถึง เอกสารหรือชุดของเอกสารที่ จัดท าขึ้นโดยปกติเป็นประจ าทุกปี 

โดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ประเพณีปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้เจ้าของ (หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ คล้ายคลึงกัน)  

มีข้อมูลเกี่ ยวกับการด าเนินงานของกิจการและผลประกอบการของกิจการและฐานะ

ทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปีได้รวมหรือมาพร้อมกับ 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้นและมักจะรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ 

การพัฒนาของกิจการ แนวโน้มในอนาคตและความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน สารจาก
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ส่วนงานก ากับดูแลของกิจการ และรายงานซึ่ งครอบคลุมถึงเร่ืองในการก ากับดูแลไว้ด้วย 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก5)  

(ข) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของข้อมูลอื่ น หมายถึง  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่ นมีอยู่เมื่ อข้อมูลอื่ นแสดงไม่ถูกต้องหรือท าให้เกิดความเข้าใจ

คลาดเคล่ือน (รวมถึง การละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจอย่าง

เหมาะสมในเรื่ องที่ มีการเปิดเผยไว้ในข้อมูลอื่ น) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก7)  

(ค) ข้อมูลอื่ น หมายถึง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือจาก 

งบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว) ซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน

ประจ าปีของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก10)  

ขอ้ก าหนด 

การไดม้าซ่ึงขอ้มูลอื่น 

13. ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก22)  

(ก) ก าหนดโดยการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ บริหารเกี่ ยวกับเอกสารหรือชุดของเอกสาร  

ซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจ าปี และลักษณะแผนงานของกิจการ และเวลาในการออก

เอกสารหรือชุดเอกสารดังกล่าว 

(ข) จัดเตรียมงานอย่างเหมาะสมร่วมกับผู้ บริหาร เพื่ อให้ได้รับเอกสารหรือชุดเอกสาร

ประกอบด้วย รายงานประจ าปีชุดสุดท้ายอย่างทันเวลา และหากเป็นไปได้ ให้ได้รับก่อน

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

(ค) ขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารเมื่ อเอกสารหรือชุดเอกสารตามที่ ก าหนดในข้อ  (ก) 

บางส่วนหรือทั้งหมดจะได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยระบุในหนังสือ

รับรองว่าเอกสารหรือชุดเอกสาร ซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจ าปีชุดสุดท้ายจะน าส่ง

ให้แก่ผู้สอบบัญชีเมื่ อจัดท าแล้ว และก่อนที่ กิจการจะออกเอกสารนั้น เพื่ อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถปฏบิัติงานให้เสรจ็สิ้นตามวิธีที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก22) 

การอ่านและการพิจารณาขอ้มูลอื่น 

14. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่ นและในการอ่านนั้น ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก24)  

(ก) พิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นและงบการเงินหรือไม่ โดย

พื้ นฐานในการพิจารณานี้  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความสอดคล้อง เปรียบเทียบจ านวน

เงินหรือรายการอื่ นในข้อมูลอื่ นที่ ถูกเลือก (ซึ่ งเป็นจ านวนหรือรายการเดียวกัน หรือใน

รูปแบบสรุป หรือให้รายละเอียดมากขึ้น ส าหรับจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในงบการเงิน) 

กบัจ านวนเงินนั้นหรือรายการอื่ นนั้นในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25-ก29)  
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(ข) พิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้ ที่ ได้รับจาก  

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ในบริบทของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับและข้อสรุปที่

ได้จากการตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก36)  

15. ในขณะที่ อ่านข้อมูลอื่ นตามย่อหน้าที่  14 ผู้สอบบัญชีต้องมีความระมัดระวังว่ามีข้อบ่งชี้ ว่าข้อมูลอื่ น

ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับงบการเงิน หรือความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24 และ ก37-ก38)  

การตอบสนองเมื่อปรากฏว่าอาจมีความขดัแยง้ของขอ้มูลที่มีสาระส าคญัหรือขอ้มูลอื่นอาจมีการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

16. หากผู้สอบบัญชีระบุว่าอาจมีความขัดแย้งของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ (หรือตระหนักได้ว่าข้อมูลอื่ น

อาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ) ผู้ สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือ 

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และปฏบิัติวิธปีฏบิัติอื่ นหากพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่ อสรุปให้ได้ว่า (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก39-ก43) 

(ก) ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

(ข) งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

(ค) มีความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีต้องปรับความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ 

การตอบสนองเมื่อผูส้อบบญัชีสรุปไดว่้าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

17. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชี

ต้องร้องขอให้ผู้บริหารแก้ไขข้อมูลอื่ นนั้น  

(ก)  หากผู้บริหารเหน็ด้วยกบัการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องสรุปให้ได้ว่ามีการแก้ไขแล้ว หรือ 

(ข)  หากผู้บริหารปฏเิสธการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลและร้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

18. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่ นที่ ได้รับก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และข้อมูลอื่ นนั้นไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องภายหลังจากได้สื่ อสาร  

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม รวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44)  

(ก) การพิจารณาถึงผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีหรือการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากบั

ดูแลเกี่ ยวกับแผนที่ ผู้ สอบบัญชีได้วางไว้  เพื่ อระบุถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชี (ดูย่อหน้าที่  22(จ)(2)) หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45)  

(ข) การถอนตัวจากงานตรวจสอบหากการถอนตัวดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46-ก47) 
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19. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ จ าเป็นตามแต่สถานการณ์หากมีการแก้ไขข้อมูลอื่ นให้ถูกต้องแล้ว 

หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48)  

(ข) ด าเนินการตามที่ เห็นว่าเหมาะสมตามสิทธิและภาระผูกพันตามกฎหมายของผู้สอบบัญชี  

หากภายหลังการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลอื่ นให้

ถูกต้อง เพื่ อน าเสนอการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ไม่ได้แก้ไขให้

ถูกต้องกับผู้ใช้ที่ รายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก49-ก50)  

การตอบสนองเมื่อมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินหรือมี  

ความจ าเป็นที่ผูส้อบบญัชีตอ้งปรบัปรุงการท าความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการให้

เป็นปัจจุบนั 

20. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลการปฏบิัติงานตามวิธกีารในย่อหน้าที่  14-15 ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน หรือมีความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีต้องปรับความเข้าใจ

ในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการให้เป็นปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องตอบสนองอย่างเหมาะสม

ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51)  

การรายงาน 

21. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่ แยกแสดงภายใต้หัวข้อ  “ข้อมูลอื่ น” หรือหัวข้ออื่ นตาม 

ความเหมาะสม ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เมื่ อ  

(ก) ผู้สอบบัญชีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ น  ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของ

กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนหรือทั้งหมด ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของ

กจิการอื่ นที่ ไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

22. เมื่ อรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมส่วนของ “ข้อมูลอื่ น” ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่  21 ไว้ ส่วนนี้ ต้อง

รวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53) 

(ก) ข้อความแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลอื่ น 

(ข) การระบุว่า 

(1) ข้อมูลอื่ น (ถ้ามี) ได้รับโดยผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(2) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ข้อมูลอื่ น (ถ้ามี) ที่ คาดว่าจะได้ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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(ค) ข้อความแสดงว่าความเห็นของผู้ สอบบัญชีไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ น และ ดังนั้น  

ผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็น (หรือจะไม่แสดงความเห็น) จากการตรวจสอบหรือให้

ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

(ง) รายละเอียดเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการอ่าน การพิจารณา  และ 

การรายงานต่อข้อมูลอื่ นตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

(จ) หากผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้มี 

(1) ข้อความว่าผู้สอบบัญชีไม่มีเหตุการณ์ที่ ต้องรายงาน หรือ 

(2) ข้อความอธิบายถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ยังไม่ได้แก้ไขให้

ถูกต้องในข้อมูลอื่ น หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

23. หากผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข หรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)3 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซึ่ งท า

ให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่ เปล่ียนไปส าหรับข้อความที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  22(จ) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54-ก58)  

การรายงานทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ 

24. หากมีกฎหมายหรือข้อบังคับเป็นการเฉพาะ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอ้างถึงข้อมูลอื่ นในรายงานของ

ผู้ สอบบัญชีโดยใช้รูปแบบหรือถ้อยค าเฉพาะ รายงานของผู้ สอบบัญชีต้องอ้างถึงมาตรฐาน  

การสอบบัญชีเฉพาะในกรณีที่ รายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมเร่ืองดังต่อไปนี้ ไว้เป็นอย่างน้อย  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59)  

(ก) การระบุว่าผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ข) ค าอธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น 

(ค) ค าบรรยายอย่างชัดเจนที่ ระบุถึงผลของงานของผู้สอบบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์นี้  

เอกสารหลกัฐาน 

25. ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2304 ซึ่ งน ามาใช้กับมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีต้องรวมเร่ืองดังต่อไปนี้ ไว้ในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ 

(ก) การบันทกึวิธปีฏบิัติที่ ใช้ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

(ข) ข้อมูลอื่ นชุดสุดท้าย ซึ่ งผู้สอบบัญชีใช้ปฏิบัติงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  

 

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความ 

รายงานประจ าปี (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ก))  

ก1. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏิบัติ อาจก าหนดเนื้ อหาของรายงานประจ าปีและชื่ อที่ ใช้ 

ในการอ้างองิเป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็าม เนื้อหาและชื่ อที่ ใช้อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

ก2. รายงานประจ าปีโดยปกติจะจัดท าเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตาม หากงบการเงินที่ ตรวจสอบ  

มีรอบระยะเวลาน้อยหรือมากกว่าหนึ่ งปี รายงานประจ าปีอาจมีการจัดท าเพื่ อให้ครอบคลุม 

รอบระยะเวลาเดียวกนักบังบการเงิน 

ก3. ในบางกรณี รายงานประจ าปีของกิจการอาจเป็นเอกสารฉบับเดียวและใช้ชื่ อว่าเป็น “รายงาน

ประจ าปี” หรือโดยใช้ชื่ ออื่ น หรือในกรณีอื่ น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏบิัติ อาจก าหนดให้

กจิการรายงานข้อมูลเกี่ ยวกบัการด าเนินงานของกจิการและผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินดังที่

แสดงในงบการเงิน (เช่น รายงานประจ าปี) ต่อผู้เป็นเจ้าของ (หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ คล้ายคลึงกัน) 

ซึ่ งอาจเป็นเอกสารฉบับเดียว หรือเป็นเอกสารสองฉบับหรือมากกว่า ซึ่ งรวมกนัขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์

เดียวกนั ตัวอย่างของเอกสาร ซึ่ งขึ้นอยู่กบักฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏบิัติในแต่ละประเทศ 

โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ งของรายงานประจ าปี มีดังนี้  

• รายงานของผู้บริหาร ค าอธิบายของผู้บริหาร รายงานการสอบทานการด าเนินงานและ

การเงิน หรือการรายงานอื่ นที่ คล้ายคลึงกันโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ตัวอย่างเช่น 

รายงานของกรรมการ) 

• สารจากประธานกรรมการ 

• สารจากส่วนงานก ากบัดูแลกจิการ 

• รายงานการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ ยง 

ก4. รายงานประจ าปีอาจจัดขึ้นในรูปแบบของรายงานที่ เป็นสิ่ งพิมพ์หรือรายงานทางอิเล็กทรอนิก ส์ 

รวมถึงการแสดงในเวบ็ไซต์ของกิจการเพื่ อให้ผู้ใช้น าไปใช้ได้ เอกสารหรือชุดของเอกสารอาจตรง

กบัค าจ ากดัความของรายงานประจ าปี โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบที่ ผู้ใช้จะน าไปใช้ได้ 

ก5. รายงานประจ าปีอาจมีความแตกต่างในลักษณะ วัตถุประสงค์และเนื้อหาจากรายงานอื่ นๆ ดังเช่น 

รายงานที่ จัดท าขึ้นเพื่ อให้ข้อมูลที่ จ าเป็นแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มหรือรายงานที่ จัดท าขึ้น

เพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ ง

เป็นการเฉพาะ (แม้ว่ารายงานดังกล่าวก าหนดให้เป็นรายงานสาธารณะ) ตัวอย่างของรายงาน

เหล่านั้นเมื่ อมีการออกเป็นเอกสารเดี่ ยว ซึ่ งโดยปกติจะไม่ใช่ส่วนหนึ่ งในชุดของเอกสารที่ ประกอบ

ขึ้นเป็นรายงานประจ าปี (ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏิบัติ)  และจึงไม่ถือเป็น

ข้อมลูอื่ นในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ได้แก่ 
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• รายงานตามกฎหมายหรือส าหรับอุตสาหกรรม (เช่น รายงานความเพียงพอของเงินกองทุน) 

ซึ่ งอาจจัดท าขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร การประกนัภัย กองทุนบ านาญ 

• รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  

• รายงานเพื่ อความย่ังยืน  

• รายงานความหลากหลายและโอกาสที่ เท่าเทยีมกนั  

• รายงานความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ 

• รายงานการปฏบิัติด้านแรงงานและสภาพการท างาน  

• รายงานสทิธมินุษยชน  

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ข))  

ก6. เมื่ อมีการเปิดเผยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งในข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นอาจละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจในเหตุการณ์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลอื่ นอ้างถึงตัวชี้ วัดผล  

การด าเนินงานหลักที่ ใช้โดยผู้บริหาร การละเว้นตัวชี้ วัดที่ ใช้โดยผู้บริหารไปตัวหนึ่ งอาจชี้ ให้เหน็ว่า

ข้อมูลอื่ นก าลังท าให้เกดิความเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 

ก7. แนวคิดเกี่ ยวกบัความมีสาระส าคัญอาจมีการกล่าวถึงในแม่บทเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น และถ้าเป็นดังนั้น 

แม่บทดังกล่าวอาจให้กรอบเพื่ อการอ้างอิงแก่ผู้ สอบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ 

ความมีสาระส าคัญภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อย่างไรกต็าม ในหลายกรณีอาจไม่มี

แม่บท ซึ่ งกล่าวถึงแนวคิดเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญของข้อมูลอื่ น ซึ่ งในกรณีดังกล่าว ลักษณะ

ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการก าหนดว่าการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่ นมีสาระส าคัญ  

• ความมีสาระส าคัญพิจารณาในบริบทของความต้องการข้อมูลพื้ นฐานของผู้ ใช้โดยรวม  

มีการคาดการณ์ว่าผู้ใช้ข้อมูลอื่ นจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น อาจมีการ

คาดการณ์ว่าผู้ใช้อ่านข้อมูลอื่ นเพื่ อเป็นบริบทประกอบงบการเงิน 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญค านึงถึงสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของ  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง โดยพิจารณาว่าผู้ใช้ได้รับอิทธิพลจากผลกระทบของ

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ทั้งนี้  ไม่ใช่ทุกเร่ืองของ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ จะมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัความมีสาระส าคัญเกี่ ยวข้องกบัการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ ดังนั้น การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวอาจค านึงถึงลักษณะหรือขนาดของรายการซึ่ ง

ข้อมูลอื่ นที่ อยู่ในบริบทประกอบรายงานประจ าปีของกจิการ 

ขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ค))  

ก8. ภาคผนวก 1 ได้รวมตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอื่ น ซึ่ งอาจรวมในข้อมูลอื่ น 
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ก9. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็น  

การเฉพาะเจาะจง แต่อนุญาตให้การเปิดเผยนั้นอยู่นอกงบการเงินได้ 5 การเปิดเผยดังกล่าว  

ซึ่ งก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงิน ดังนั้น  

การเปิดเผยนั้นไม่เป็นข้อมูลอื่ นตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ก10.  ข้อมูลในภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อการรายงานทางธุรกิจ  ไม่ใช่ข้อมูลอื่ นตามก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

การไดม้าซ่ึงขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  13)  

ก11.  การก าหนดเอกสารหรือชุดเอกสารซึ่ งคือหรือประกอบขึ้นเป็นรายงานประจ าปี บ่อยคร้ังที่ พบว่า  

มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ข้อบังคับหรือประเพณีปฏบิัติ ในหลายกรณี ผู้บริหารหรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจมีการออกชุดของเอกสารซึ่ งรวมกนัเป็นรายงานประจ าปี หรืออาจมี

ข้อผูกพันว่าจะออกเอกสารนั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจไม่ได้มีการก าหนดเอกสารที่

ประกอบขึ้นเป็นรายงานประจ าปีไว้อย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว ช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ของ

เอกสาร (และส าหรับใคร) เป็นเร่ืองที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการก าหนดของผู้สอบบัญชีว่า เอกสารใด

คือหรือประกอบขึ้นเป็นรายงานประจ าปี 

ก12.  เมื่ อรายงานประจ าปีได้แปลเป็นภาษาอื่ น ๆ เพื่ อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (เช่นที่ อาจ

เกดิขึ้นในประเทศที่ มีภาษาราชการมากกว่าหนึ่ งภาษา) หรือเมื่ อรายงานประจ าปีจัดท าขึ้นหลายชุด

ภายใต้กฎหมายที่ แตกต่างกนั (ตัวอย่างเช่น กิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่ ง

แห่ง) อาจพิจารณาว่ารูปแบบของ “รายงานประจ าปี” หนึ่ งชุดหรือหลายชุด เป็นส่วนหนึ่ งของ 

ข้อมูลอื่ น กฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศอาจมีแนวทางปฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองนี้  

ก13. ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานประจ าปี  ผู้สอบ

บัญชีอาจสื่ อสารกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล ในเรื่ อง 

• ความคาดหวังของผู้สอบบัญชีในการได้รับรายงานประจ าปีชุดสุดท้าย (รวมถึงเอกสารที่

ประกอบขึ้นเป็นรายงานประจ าปี) อย่างทนัเวลาก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งจะ

ท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ แล้ว

เสรจ็ก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือหากไม่สามารถเป็นไปได้ที่ จะแล้วเสรจ็ กใ็ห้

สามารถท าให้ได้เรว็ที่ สดุเท่าที่ จะปฏบิัติได้ และก่อนที่ กจิการจะออกข้อมูลนั้น 

• ผลกระทบที่ เป็นไปได้เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นภายหลังวันที่ ในรายงานของ  

ผู้สอบบัญชี 

 
5
  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7  “การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” อนุญาตให้การเปิดเผยใน 

บางเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวสามารถท าได้ทั้งในงบการเงินหรือสามารถอ้างอิงถึงจาก  

งบการเงินไปยังรายงานอื่ น ๆ เช่น รายงานความเห็นของผู้บริหารหรือรายงานความเสี่ ยงที่ มีให้กับผู้ใช้งบการเงินตามเงื่ อนไขเช่นเดียวกนั

และมีให้ในเวลาเดียวกนักบังบการเงิน 
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ก14. การสื่ อสารที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  ก13 อาจเหมาะสม ในกรณีดังต่อไปนี้  

• เป็นการสอบบัญชีครั้งแรก 

• เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงในผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• เมื่ อคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก15. เมื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเป็นผู้อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลอื่ นของกิจการ ข้อมูลอื่ นชุดสุดท้าย

เป็นเอกสารที่ ต้องได้รับการอนุมัติเพื่ อเผยแพร่โดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ก16. ในบางกรณี รายงานประจ าปีของกิจการอาจเป็นเอกสารเดียวที่ ต้องเผยแพร่ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติในการรายงานของกิจการในระยะเวลาอันสั้นภายหลัง 

รอบระยะเวลาการรายงานของกจิการ ซึ่ งมีให้ผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้  

ในอีกหลายกรณี อาจไม่มีการก าหนดให้ต้องเผยแพร่เอกสารดังกล่าวจนกระทั่งเวลาต่อมาหรือ   

ณ เวลาที่ กิจการเลือก ซึ่ งอาจมีสถานการณ์เมื่ อรายงานประจ าปีของกิจการเป็นชุดเอกสาร ขึ้นอยู่

กบัข้อก าหนดหรือวิธปีฏบิัติในการรายงานโดยกจิการซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกบัช่วงเวลาในการเผยแพร่นั้น 

ก17. ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจมีสถานการณ์ที่ กิจการก าลังพิจารณาจัดท าเอกสาร ซึ่ งอาจ

เป็นส่วนหนึ่ งของรายงานประจ าปีของกิจการ (ตัวอย่างเช่น  รายงานโดยสมัครใจต่อผู้มีส่วนได้

เสีย) แต่ผู้บริหารไม่สามารถยืนยันถึงวัตถุประสงค์หรือช่วงเวลาของเอกสารนั้นแก่ผู้สอบบัญชี  

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถทราบวัตถุประสงค์หรือช่วงเวลาของเอกสารดังกล่าว เอกสารนั้นไม่ถือ

เป็นข้อมูลอื่ นตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ก18.  การได้มาซึ่ งข้อมูลอื่ นอย่างทนัเวลาก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีช่วยให้ปรับเปล่ียนที่ จ าเป็น

ต่องบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีหรือข้อมูลอื่ น ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้  หนังสือตอบ

รับงานตรวจสอบ6 อาจมีการอ้างอิงถึงข้อตกลงกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลอื่ นแก่ผู้สอบบัญชี 

อย่างทนัเวลา และถ้าเป็นไปได้ก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก19. หากมีข้อมูลอื่ นให้แก่ผู้ ใช้ผ่านเว็บไซต์ของกิจการเท่านั้น ชุดของข้อมูลอื่ นที่ ได้รับจากกิจการ

นอกเหนือไปจากการได้รับโดยตรงจากเวบ็ไซต์ เป็นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งผู้สอบบัญชีปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี  

ฉบับนี้ ในการหาข้อมูลอื่ น รวมถึงข้อมูลอื่ น ซึ่ งอาจแสดงอยู่ในเวบ็ไซต์ของกิจการ หรือปฏิบัติวิธี

ปฏิบัติใด ๆ เพื่ อยืนยันว่าข้อมูลอื่ นแสดงในเวบ็ไซต์ของกิจการอย่างเหมาะสมหรือมีการถ่ายโอน

ข้อมูลหรือแสดงทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างเหมาะสม 

ก20. การไม่ได้รับข้อมูลอื่ นบางอย่างหรือทั้งหมดไม่ได้เป็นการขัดขวางผู้สอบบัญชีในการลงวันที่ หรือ

การออกรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก21. เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูก

ก าหนดให้ต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่  6 และ 7 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5607 

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก24 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” 
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ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5808 ก าหนดและให้แนวทางในการใช้หนังสือรับรอง ย่อหน้าที่  13 

(ค) ก าหนดให้ได้รับหนังสือรับรอง ซึ่ งมีข้อความเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ น ซึ่ งจะได้รับภายหลังวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยมีความมุ่งหมายเพื่ อสนับสนุนความสามารถของผู้สอบบัญชีในการ

ปฏิบัติงานให้เสรจ็สิ้นตามวิธีที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชี

อาจพบประโยชน์ในการร้องขอหนังสอืรับรอง ส าหรับตัวอย่างต่อไปนี้  

• ผู้บริหารแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีถึงเอกสารทั้งหมดที่ คาดว่าจะเผยแพร่ ซึ่ งอาจรวมเป็นข้อมูลอื่ น  

• งบการเงินและข้อมูลอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีได้รับก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีมี  

ความสอดคล้องกัน และข้อมูลอื่ นปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ  

• เกี่ ยวกับข้อมูลอื่ นซึ่ งผู้สอบบัญชีไม่ได้รับก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่ จะจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลอื่ นดังกล่าว และช่วงเวลาของการเผยแพร่ที่ คาดไว้ 

การอ่านและการพิจารณาขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-15)  

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2009 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดย 

ใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การคงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการอ่านหรือการพิจารณาข้อมูลอื่ น เช่น การรับรู้ ว่าผู้บริหารอาจคาดการณ์ความส าเร็จ

ของแผนงานสงูเกนิจริงและต้องตระหนักถึงความขัดแย้งของข้อมูลกบั 

(ก) งบการเงิน หรือ 

(ข) ความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

ก24. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22010 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

นี้  ปัจจัยที่ อาจน ามาใช้ในการก าหนดสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ เหมาะสม เพื่ อตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดของย่อหน้าที่  14-15 รวมถึง 

• ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายงาน มีความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบ

เพื่ อระบุถึงความขัดแย้งระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้นั้น 

• ระดับของดุลยพินิจที่ ใช้ในการตอบสนองต่อข้อก าหนดของย่อหน้าที่  14-15 ตัวอย่างเช่น  

การปฏิบัติเพื่ อประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินในข้อมูลอื่ นซึ่ งเป็นจ านวนเดียวกัน

กับจ านวนเงินในงบการเงินอาจกระท าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มี

ประสบการณ์น้อย 

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง”  

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  15(ก) 
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• ในกรณีของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจมีความจ าเป็นในการสอบถามผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มเพื่ อการตอบสนองต่อข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มนั้น 

การพิจารณาวา่มีความขดัแยง้ทีมี่สาระส าคัญระหวา่งขอ้มูลอื่นและงบการเงินหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก)) 

ก25. ข้อมูลอื่ นอาจรวมจ านวนเงินหรือรายการอื่ นๆ ซึ่ งตั้งใจว่าจะเหมือนกัน เพื่ อเป็นการสรุปผลหรือ

ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับจ านวนเงินหรือรายการอื่ น ๆ ที่ มากกว่าในงบการเงิน ตัวอย่างของจ านวน

เงินหรือรายการอื่ น ๆ อาจรวมถึง 

• ตาราง แผนภมูิ หรือกราฟ แสดงข้อมูลที่ มาจากงบการเงิน 

• การเปิดเผยโดยให้รายละเอียดเกี่ ยวกับยอดคงเหลือหรือบัญชีที่ มากกว่าแสดงใน 

งบการเงิน เช่น รายได้ของปี พ.ศ. 25X1 ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์ ก จ านวน 

XXX ล้านบาท และจากผลิตภัณฑ์ ข จ านวน YYY ล้านบาท 

• ค าอธิบายของผลทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนารวมเป็น XXX ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 25X1 

ก26. ในการประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในข้อมูลอื่ นที่ ถูกเลือกกบังบการเงิน  

ไม่มีข้อก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเปรียบเทียบจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในข้อมูลอื่ นทั้งหมด ซึ่ ง

เป็นจ านวนหรือรายการเดียวกัน หรือในรูปแบบสรุป หรือให้รายละเอียดมากขึ้น ส าหรับจ านวน

เงินหรือรายการอื่ นในงบการเงิน กบัจ านวนเงินนั้นหรือรายการอื่ น ๆ นั้นในงบการเงิน 

ก27. การเลือกจ านวนเงินหรือรายการอื่ น ๆ เพื่ อเปรียบเทียบเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้

ประกอบวิชาชีพ ปัจจัยเกี่ ยวกบัการดุลยพินิจรวมถึง 

• ความมีนัยส าคัญของจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในบริบทที่ แสดงว่าอาจมีผลกระทบต่อ

ความส าคัญซึ่ งผู้ใช้ได้จากจ านวนเงินหรือรายการอื่ นนั้น (ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนที่ ส าคัญ

หรือจ านวนเงินที่ ส าคัญ)  

• ปัจจัยในเชิงปริมาณ ขนาดของจ านวนเงินที่ เกี่ ยวข้องเปรียบเทยีบกับบัญชีหรือรายการใน 

งบการเงินหรือข้อมูลอื่ นซึ่ งมีความเกี่ ยวข้อง 

• ความอ่อนไหวของจ านวนเงินหรือรายการอื่ นในข้อมูลอื่ น ตัวอย่างเช่น การจ่าย

ผลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ก่ผู้บริหารอาวุโสของกจิการ 

ก28. การก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อข้อก าหนดในย่อหน้าที่  14(ก) 

เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการรับรู้ถึงความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ซึ่ งไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ นหรือ

ก าหนดให้มีภาระหน้าที่ ที่ ต้องได้ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น ตัวอย่างของวิธปีฏบิัติรวมถึง 

• ส าหรับข้อมูลที่ ตั้งใจจะให้เหมือนกันกับข้อมูลในงบการเงิน ให้เปรียบเทียบข้อมูลกับ 

งบการเงิน 
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• ส าหรับข้อมูลที่ ตั้ งใจที่ จะให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการเปิดเผยในงบการ เงิน  

ให้เปรียบเทียบถ้อยค าที่ ใช้และพิจารณาความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของค าที่ ใช้

และความแตกต่างนั้นให้ความหมายโดยนัยที่ แตกต่างกนัหรือไม่ 

• การได้รับรายงานกระทบยอดระหว่างจ านวนเงินในข้อมูลอื่ นและจ านวนเงินในงบการเงิน

จากผู้บริหาร และ 

o ให้เปรียบเทยีบรายการในรายงานกระทบยอดกบังบการเงินและข้อมูลอื่ น  

o ให้ตรวจสอบว่าการค านวณในรายงานกระทบยอดเป็นการค านวณที่ ถูกต้อง 

ก29. การประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินหรือรายการอื่ น ๆ ในข้อมูลอื่ นที่ ถูกเลือกกบังบการเงิน

ได้รวมถึงการประเมินลักษณะของการน าเสนอรายการนั้น ๆ เปรียบเทยีบกบังบการเงิน 

การพิจารณาว่ามีความขดัแยง้ทีมี่สาระส าคัญระหว่างขอ้มูลอื่นและความรูที้ไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข))  

ก30. ข้อมูลอื่ นอาจรวมจ านวนเงินหรือรายการ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี (นอกเหนือไปจากที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  14(ก)) ตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการ

ดังกล่าว อาจรวมถึง 

• การเปิดเผยข้อมูลของจ านวนหน่วยที่ ผลิตหรือตารางแสดงผลสรุปการผลิตตามภมูิศาสตร์ 

• ข้อความว่า บริษัทได้มีการแนะน าผลิตภัณฑ ์ก และผลิตภัณฑ์ ข ในระหว่างปี 

• รายงานสรุปที่ ตั้งของสถานด าเนินงานหลักของกจิการ เช่น ศูนย์กลางการด าเนินงานหลัก

ของกจิการอยู่ในประเทศ ก และมีสถานด าเนินงานในประเทศ ข และประเทศ ค 

ก31. ความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรวมถึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อม  

ของกิจการ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมภายในที่ ได้รับตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 

(ปรับปรุง)11 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจ ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ มาได้ซึ่ งความเข้าใจ

ต่อไปนี้  

(ก) อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่ น 

(ข) ลักษณะของกจิการ 

(ค) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี 

(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ 

(จ) การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ 

(ฉ) การควบคุมภายในของกจิการ 

 

 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)  “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  11-12 
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ก32. ความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจรวมเร่ืองที่ มีลักษณะเป็นเร่ืองในอนาคตด้วย 

ตัวอย่างเช่น โอกาสทางธุรกิจและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่ งผู้สอบบัญชีพิจารณาเมื่ อมีการ

ประเมินข้อสมมติที่ ใช้โดยผู้บริหารในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น  

ค่าความนิยม หรือเมื่ อมีการประเมินเกี่ ยวกับการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ อง

ของกจิการโดยผู้บริหาร 

ก33. ในการพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้ ที่ ได้ รับจาก 

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจมุ่งเน้นเร่ืองในข้อมูลอื่ นที่ มีความส าคัญเพียงพอ

ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าวนั้นอาจมีสาระส าคัญ 

ก34. ในหลายเร่ืองในข้อมูลอื่ น การตระหนักถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับและข้อสรุปจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีอาจเพียงพอที่ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญ

ระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือไม่ การมีประสบการณ์และ

ความคุ้นเคยกับแง่มุมส าคัญของการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ มากขึ้นจะท าให้ผู้สอบบัญชีมีโอกาส

ตระหนักถึงเร่ืองที่ มีความเกี่ ยวข้องนั้นได้มากขึ้ นซึ่ งถือว่าเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

สามารถพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีในแง่ของการตระหนักของผู้สอบบัญชีถึงการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล หรือการพบประเด็นจากวิธีการปฏิบัติงานระหว่างการตรวจสอบ เช่น การอ่าน

รายงานการประชุมของคณะกรรมการ โดยไม่จ าเป็นต้องกระท าการอื่ นใดต่อไป 

ก35. ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าการอ้างองิจากเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องหรือการสอบถาม

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องเหมาะสมที่ จะ

ใช้เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

• เมื่ อข้อมูลอื่ นอธิบายถึงแผนการหยุดสายการผลิตหลักและ แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะตระหนักถึง

แผนการหยุดการผลิต ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ซึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบในเร่ืองนี้  เพื่ อสนับสนุนการพิจารณาของผู้สอบบัญชี ว่ามี

รายละเอียดซึ่ งมีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับความรู้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

• เมื่ อข้อมูลอื่ นอธิบายถึงรายละเอียดที่ ส าคัญของคดีความที่ อยู่ในการตรวจสอบ แต่ 

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถจดจ ารายละเอียดเหล่านั้นได้อย่างเพียงพอ การอ้างถึงเอกสาร

หลักฐานในการตรวจสอบซึ่ งได้บันทึกสรุปรายละเอียดเหล่านั้นไว้   เพื่ อสนับสนุน 

การตระหนักของผู้สอบบัญชีอาจเป็นเรื่ องจ าเป็น 

ก36. การอ้างอิงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง หรือสอบถามสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็าม การอ้างอิงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องหรือสอบถาม

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกบัเร่ือง

ที่ รวมอยู่ในข้อมูลอื่ นอาจไม่ใช่เร่ืองที่ จ าเป็น 
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การระมัดระวงัในขอ้บ่งชี้ อื่นว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  15) 

ก37. ข้อมูลอื่ นอาจรวมการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับงบการเงินและอาจนอกเหนือไปจาก

ความรู้ที่ ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอื่ นอาจรวมรายงานการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจกของกจิการ 

ก38. การมีความระมัดระวังในข้อบ่งชี้ อื่ นว่าข้อมูลอื่ น ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกับงบการเงินหรือความรู้ที่ ได้รับ

จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจะช่วย

ให้ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เกี่ ยวข้องหรือเป็นที่ ทราบได้ว่าเกี่ ยวข้องกับ ข้อมูลอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่า 

มีการแสดงที่ ผิดพลาดหรือ ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ ข้อความจัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ หรือการละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นมีผลท าให้ข้อมูลอื่ นท าให้เข้าใจผิดได้12 

การมีความระมัดระวังในข้อบ่งชี้ อื่ นว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ อาจเกดิขึ้นอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีระบุเร่ืองดังกล่าวเป็น 

• ความแตกต่างระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้ทั่วไปของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

จากการอ่านข้อมูลอื่ น นอกเหนือไปจากความรู้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบ ซึ่ งท าให้ 

ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

• ความขัดแย้งกันเองในข้อมูลอื่ นอาจท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การตอบสนองเมือ่ปรากฏว่าอาจมีความขดัแยง้ของขอ้มูลที่มีสาระส าคญั หรือขอ้มูลอื่นอาจมีการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก39. การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเกี่ ยวกับความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญ (หรือข้อมูลอื่ นมี

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ) อาจรวมการร้องขอให้ผู้บริหารจัดหาหลักฐาน

สนับสนุนเกณฑ์ของการแสดงรายการในข้อมูลอื่ นของผู้บริหาร เมื่ ออ้างอิงข้อมูลหรือค าอธิบายของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความพึงพอใจว่าข้อมูลอื่ นนั้นไม่มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายของผู้บริหารอาจระบุถึงเกณฑ์พื้ นฐานที่ มีเหตุผลและ

เพียงพอเกี่ ยวกบัความแตกต่างในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผล 

ก40. ในอีกทางหนึ่ ง การปรึกษาหารือกับผู้บริหารอาจให้ข้อมูล ซึ่ งสนับสนุนข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่า

ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก41. อาจเป็นการยากที่ ผู้สอบบัญชีจะท้าทายผู้บริหารในเรื่ องของการใช้ดุลยพินิจมากกว่าความเป็นจริง 

ของเร่ือง อย่างไรกต็าม อาจมีหลายสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีสรุปว่า ข้อมูลอื่ นมีข้อมูลที่ ขัดแย้งกับ 

งบการเงิน หรือขัดแย้งกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สถานการณ์เหล่านั้นอาจ

เพิ่ มความสงสัยเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น งบการเงิน หรือความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 
12

  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่  110.2 
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ก42. เนื่ องจากมีความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ  

ข้อมูลอื่ น ลักษณะและขอบเขตของวิธีปฏิบัติอื่ นๆ ที่ ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติเพื่ อให้ได้ข้อสรุปว่า  

ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ เป็นเร่ื องของการใช้ 

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในสถานการณ์เหล่านั้น 

ก43. เมื่ อเป็นเร่ืองที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับงบการเงินหรือความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี   

ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถประเมินการตอบสนองของผู้บริหารต่อการสอบถามของผู้สอบบัญชีได้

อย่างเตม็ที่  แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือค าอธิบายเพิ่ มเติมของผู้บริหารหรือการเปล่ียนแปลงในข้อมูล

อื่ นที่ ท าโดยผู้บริหารในเวลาต่อมา ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความพอใจว่าไม่มีความขัดแย้งที่ มี

สาระส าคัญหรือมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ นอีกต่อไป เมื่ อ

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญหรือมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอให้ผู้บริหารขอค าปรึกษาจาก

บุคคลที่ สามที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ผู้ เชี่ ยวชาญหรือที่ ปรึกษากฎหมายของผู้บริหาร)  

ในหลายกรณี หลังการพิจารณาการตอบสนองจากการขอค าปรึกษาของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ นหรือ  

ไม่ ผู้สอบบัญชีอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  

• การได้รับค าแนะน าจากที่ ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชี 

• การพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น การอธิบายสถานการณ์เมื่ อมีการ

ถูกจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือ 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ เมื่ อการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ

ที่ เกี่ ยวข้อง 

การตอบสนองเมื่อผูส้อบบัญชีสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคญั 

การตอบสนองเมื่อผูส้อบบญัชีสรุปไดว้่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ

ก่อนวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  18)  

ก44. การด าเนินการของผู้สอบบัญชีเมื่ อข้อมูลอื่ นไม่ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องภายหลังการสื่ อสารกับ  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจค านึงถึง

เหตุผลที่ ให้โดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในการที่ จะไม่แก้ไข ซึ่ งท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริตและความซื่ อตรงของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล เช่น  

เมื่ อผู้สอบบัญชีสงสัยในความตั้งใจที่ จะท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาด้วยว่า  

มีความเหมาะสมที่ จะต้องได้รับค าแนะน าทางกฎหมาย ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดย

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่ นๆ ในการสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวต่อหน่วยงานก ากับดูแล

หรือหน่วยงานทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง 
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การรายงานผลกระทบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ก))  

ก45. ในบางสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ยาก การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอาจเหมาะสมเมื่ อมีการ

ปฏิเสธการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น อันท าให้เกิด 

ข้อสงสัยในความซื่ อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ซึ่ งน าไปสู่ปัญหา  

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีโดยทั่วไป 

การถอนตัวจากงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ข))  

ก46. เมื่ อการถอนตัวนั้นสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ การถอนตัวจากงานตรวจสอบอาจ

เหมาะสมเมื่ อสถานการณ์แวดล้อมในการปฏิเสธการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น อันท าให้เกิดข้อสงสัยในความซื่ อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและ  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล ซึ่ งน าไปสู่ปัญหาความน่าเชื่ อถือของหนังสอืรับรองที่ ได้รับจากผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ข))  

ก47. ในหน่วยงานภาครัฐ การถอนตัวจากงานตรวจสอบอาจไม่สามารถท าได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีอาจออกรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลโดยให้รายละเอียดของประเดน็หรืออาจด าเนินการ

อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม 

การตอบสนองเมื่อผูส้อบบัญชีสรุปว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ

ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  19)  

ก48. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญภายหลัง

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และได้แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

นั้นแล้ว วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีที่ จ าเป็นต่อสถานการณ์ รวมถึงการให้ข้อสรุปว่าข้อมูลนั้นได้รับ  

การแก้ไขแล้ว (ตามย่อหน้าที่  17(ก)) และอาจรวมการสอบทานขั้นตอนการด าเนินการของ

ผู้บริหารในการสื่ อสารกับผู้ที่ เคยได้รับข้อมูลอื่ นที่ ออกไปก่อนหน้าให้ทราบถึงการปรับเปล่ียน

ดังกล่าว 

ก49. ถ้าผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลไม่เหน็ด้วยกบัการแก้ไขข้อมูลอื่ น การด าเนินการตามความเหมาะสม

เพื่ อให้ผู้ใช้ที่ รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึงได้รับทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ

ผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่ จะ

ขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงสทิธแิละหน้าที่ ตามกฎหมายของผู้สอบบัญชี  

ก50. ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข การด าเนินการตาม

ความเหมาะสมเพื่ อให้ผู้ ใช้ที่ รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึงได้รับทราบถึงการแสดงข้อมูล  

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม เมื่ อกฎหมายและข้อบังคับอนุญาตให้

ด าเนินการได้ รวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้  
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• การออกรายงานของผู้ สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขแก่ผู้ บริหาร รวมถึงส่วนที่

เปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่  22 และการร้องขอให้ผู้บริหารน าส่งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขให้แก่ผู้ใช้ที่ รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึง ในการด าเนินการ

นั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่

หรือฉบับแก้ไขให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีหรือกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจสอบทานขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหารในการ

น าส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขให้แก่ผู้ใช้ดังกล่าวด้วย 

• การท าให้ผู้ใช้ซึ่ งรายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานถึง ทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่ น (ตัวอย่างเช่น การแจ้งเร่ืองดังกล่าวในที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 

• การสื่ อสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกบัการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ไม่ได้รับการแก้ไข หรือ 

• การพิจารณาผลกระทบต่อการรับงานต่อ (ดูย่อหน้าที่  ก46)  

การตอบสนองเมื่อมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินหรือมี  

ความจ าเป็นที่ผูส้อบบญัชีตอ้งปรบัความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  20)  

ก51. ในการอ่านข้อมูลอื่ น ผู้สอบบัญชีอาจได้ตระหนักถึงข้อมูลใหม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ 

• ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งอาจ บ่งชี้ ถึง 

ความจ าเป็นในการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีใหม่13 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ระบุได้ต่อการตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ ไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) ต่องบการเงิน14 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน15 

การรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  21-24)  

ก52. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงการระบุในรายงานของผู้สอบบัญชี ถึงข้อมูลอื่ นซึ่ งผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับหลัง

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่ อเป็นการให้ข้อมูลที่ โปร่งใสเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ น  ซึ่ งเป็นไปตาม 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

เหมาะสมที่ จะรายงาน ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้บริหารสามารถให้ค ารับรองแก่ผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลอื่ น

ดังกล่าวจะออกภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  11 31 และ ก1 

14  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่  10 และ 14 
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ขอ้ความทีเ่ป็นตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  21-22)  

ก53. ตัวอย่างการอธบิาย “ข้อมูลอื่ น” ในรายงานของผู้สอบบัญชี ได้แสดงรวมไว้ในภาคผนวก 2 

การรายงานผลกระทบเมื่อความเห็นของผูส้อบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบมีเงือ่นไขหรือแบบงบการเงิน  

ไม่ถกูตอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  23)  

ก54. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบมีเง่ือนไขหรือแบบงบการเงินไม่ถูกต้องอาจไม่มี

ผลกระทบต่อข้อความตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  22(จ) ถ้าเร่ืองที่ เกี่ ยวกับความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชีที่ เปลี่ ยนแปลงไปนั้นไม่ได้รวมหรือไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลอื่ นและเรื่ องนั้นไม่มีผลกระทบ

ในส่วนของข้อมูลอื่ น ตัวอย่างเช่น ความเห็นแบบมีเง่ือนไขต่องบการเงิน เนื่ องจากการไม่เปิดเผย

ข้อมูลผลตอบแทนกรรมการ ซึ่ งก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง อาจไม่มี

ผลกระทบต่อการรายงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ในสถานการณ์อื่ นที่ อาจมี

ผลกระทบต่อการรายงานได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก55-ก58 

ความเหน็แบบมีเง่ือนไขเนื่ องจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ก55. ในสถานการณ์ที่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบมีเง่ือนไข การพิจารณาควรให้ข้อสรุปได้ว่า

ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในเร่ืองที่ เหมือนกัน หรือเร่ืองที่

เกี่ ยวข้องกนักบัเร่ืองที่ ท าให้ต้องให้ความเหน็แบบมีเง่ือนไขต่องบการเงินหรือไม่ 

ความเหน็แบบมีเง่ือนไขเนื่ องจากการถูกจ ากดัขอบเขต  

ก56. เมื่ อมีการจ ากัดขอบเขตที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน ท าให้ผู้สอบบัญชีไม่ได้

รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าว ในสถานการณ์เหล่านี้  

ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถสรุปได้ว่าจ านวนหรือรายการอื่ นในข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองนี้มีการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ นหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจ

จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อความตามก าหนดในย่อหน้าที่  22(จ) เพื่ ออ้างถึงการที่ ผู้สอบบัญชี 

ไม่สามารถปฏิบัติงานเพื่ อพิจารณาค าอธิบายของผู้บริหารในเร่ืองที่ อยู่ในข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งเป็นเหตุท าให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบมีเง่ือนไข ดังที่ ได้อธิบายใน  

วรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไข และผู้สอบบัญชียังต้องรายงานถึงการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่ นที่ ได้ระบุไว้ที่ ยังไม่ได้แก้ไขด้วย 

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  

ก57. ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ได้อธิบายเป็นการเฉพาะในวรรคเกณฑ์ 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการละเลยการรายงาน

เกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่ น ซึ่ งผู้สอบบัญชีต้อง

ระบุในรายงานของผู้ สอบบัญชีให้เป็นไปตามย่อหน้าที่  22(จ)(2) เมื่ อความเห็นเป็นแบบ 

งบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อความตามก าหนดในย่อหน้าที่  

22(จ) เช่น เพื่ อระบุถึงจ านวนเงินหรือรายการในข้อมูลอื่ น ซึ่ งมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญส าหรับเร่ืองในท านองเดียวกันหรือเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งมีผลท าให้ความเห็น

เป็นแบบงบการเงินไม่ถูกต้อง 
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การไม่แสดงความเหน็  

ก58. เมื่ อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน การให้รายละเอียดเกี่ ยวกบัการตรวจสอบ รวมถึง 

การกล่าวถึงข้อมูลอื่ นอาจลดความส าคัญของการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม ดังนั้น  

ในสถานการณ์ดังกล่าว ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) รายงาน

ของผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมส่วนของข้อมูลอื่ นที่ ต้องระบุตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการรายงานภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

รายงานทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24)  

ก59. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20016 อธิบายถึงการที่ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือข้อบังคับนอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่

ในการใช้รูปแบบหรือถ้อยค าเฉพาะในรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่ งอาจแตกต่างจากที่ กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันเมื่ อการตรวจสอบได้

ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่ อถือในประชาคมโลก โดยท าให้

ระบุได้ในทันทีว่า การตรวจสอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับโลก  เมื่ อมี 

ความแตกต่างระหว่างข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับในการรายงานเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ นกับ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกับรูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่มีแต่ละ

องค์ประกอบที่ ระบุในย่อหน้าที่  24 รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างน้อย รายงานของ

ผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าว การพิจารณาให้ปฏบิัติ

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ถึงแม้ว่ารูปแบบและถ้อยค าที่ ใช้ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีจะมีการก าหนดโดยข้อก าหนดในการรายงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 
16

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก57 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  14 และ ก8)  

ตวัอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอ่ืนซ่ึงอาจรวมอยู่ในขอ้มูลอ่ืน 

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอื่ น  ซึ่ งอาจรวมอยู่ในข้อมูลอื่ น ซึ่ งตัวอย่างนี้ ไม่ใช่

รายละเอยีดทั้งหมด 

จ านวนเงิน 

• รายการในรายงานสรุปผลทางการเงินที่ ส าคัญ เช่น ก าไรสทุธ ิก าไรต่อหุ้น เงินปันผล ยอดขายและ

รายได้จากการด าเนินงานอื่ น และยอดซ้ือและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

• ข้อมูลการด าเนินงานที่ เลือก เช่น ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่ องจากการด าเนินงานหลัก หรือ

ยอดขายจ าแนกตามภมูิศาสตร์หรือสายผลิตภัณฑ์ 

• รายการพิเศษ เช่น การขายสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินจากคดีความ การด้อยค่าของสินทรัพย์

รายการปรับปรุงภาษี ประมาณการหนี้ สินเพื่ อการฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อม การปรับโครงสร้างและ

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร 

• สภาพคล่องและข้อมูลแหล่งเงินทุน เช่น เงินสด รายการเทยีบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด เงินปันผล และหนี้  เช่น สญัญาเช่าการเงินและภาระผูกพันกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

• รายจ่ายฝ่ายทุนจ าแนกตามส่วนงานหรือแผนก 

• จ านวนเงินเกี่ ยวกบัการจัดการรายการนอกงบดุลและผลกระทบทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• จ านวนเงินในการค ้าประกัน ภาระผูกพันตามสัญญา การเรียกร้องตามกฎหมายหรือเกี่ ยวกับ

สิ่ งแวดล้อม และหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นอื่ น ๆ 

• การวัดมูลค่าทางการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราก าไรขั้นต้น ผลตอบแทนต่อทุนที่ ใช้

เฉล่ีย ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนดอกเบี้ ยและ

อตัราส่วนหนี้สนิบางอตัราส่วนเหล่านี้อาจกระทบยอดได้โดยตรงกบังบการเงิน 
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รายการอื่น 

• ค าอธบิายเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญและข้อสมมติที่ เกี่ ยวข้อง 

• การระบุถึงกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัและรายละเอยีดของรายการค้ากบักจิการเหล่านั้น 

• การประกาศถึงนโยบายหรือวิธีการของกิจการในการจัดการสินค้า อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศหรือความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ ย เช่น การใช้สัญญาล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ย หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่ น ๆ 

• ค าอธบิายถึงลักษณะการจัดการนอกงบดุล 

• ค าอธิบายถึงการค า้ประกัน การชดเชย ภาระผูกพันตามสัญญา การด าเนินคดีกรณีความรับผิด

ตามกฎหมายหรือต่อสิ่ งแวดล้อม และหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นอื่ น ๆ รวมถึงการประเมินเชิงคุณภาพ

ของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการโดยผู้บริหาร 

• ค าอธบิายถึงการเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่น ภาษีใหม่หรือกฎระเบียบ 

ด้านสิ่ งแวดล้อมใหม่ ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ

กจิการหรือจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อโอกาสทางการเงินในอนาคตของกจิการ 

• การประเมินเชิงคุณภาพของผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสด  

ของกิจการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างงวดหรือจะมีผลกระทบ 

ในงวดถัดมา 

• รายละเอยีดทั่วไปเกี่ ยวกบัสภาพแวดล้อมและแนวโน้มทางธุรกจิ 

• ภาพรวมของกลยุทธ ์

• รายละเอยีดของแนวโน้มของราคาตลาดของสนิค้าหรือวัตถุดิบหลัก 

• ความแตกต่างของอุปทาน อุปสงค์ และข้อก าหนดทางกฎหมายระหว่างภูมิภาค 

• ค าอธิบายถึงปัจจัยเฉพาะที่ มีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรในแต่ละส่วนงานที่

เฉพาะเจาะจงของกจิการ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  21-22 และ ก53)  

ตวัอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเกีย่วกบัขอ้มูลอ่ืน  

• ตัวอย่างที่  1 - รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงาน

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น 

• ตัวอย่างที่  2 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงาน

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอีกส่วน

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ตัวอย่างที่  3 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงาน

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่พบว่ามีการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอกีส่วน

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ตัวอย่างที่  4 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงาน

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เมื่ อผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่ นก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ น

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ตัวอย่างที่  5 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงาน

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีและสรุปว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ตัวอย่างที่  6 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ส าหรับกิจการ ไม่ว่าจะเป็น

กจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ น

ทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี และมีการจ ากัดขอบเขตเกี่ ยวกับรายการที่ มี

สาระส าคัญในงบการเงินรวมซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น  

• ตัวอย่างที่  7 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง ส าหรับกิจการไม่

ว่าจะเป็นกจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับ

ข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง  

ซึ่ งมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น  
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ตัวอย่างที่  1 - รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่า 

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบ

ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6001) 

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม 

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)2 

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7013 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่ นมีข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600   “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570  (ปรับปรุง)  “การด าเนินงานต่อเนื่ อง ” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” การสื่ อสาร 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น     
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจงบการเงิน4 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควร 

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน 

วรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน

ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ 

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

[เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ5 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

(ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701)]  

  

 
4  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อที่ สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่ น” 
5
  เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน 

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร6 เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย [ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก7 แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น] 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ น 

มีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงาน

ดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

รายงานข้อเทจ็จริงนั้น  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ ต้องรายงาน 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน8 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง)9– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ10] 

[ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี] 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

[ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

[วันที่ ] 

 
6
  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

7
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 

8
  ในตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล อาจใช้ค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บท

ทางกฎหมายในประเทศแทนได้ 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 

10
 ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ 

กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะน าไปสู่ประเดน็เร่ืองความปลอดภัยส่วน

บุคคลที่ ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  46) 
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ตัวอย่างที่  2 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชี

ได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่ อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอกีส่วนภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ซึ่ งเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม  

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ 

สภาวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอีกส่วน

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน11 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ.25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และ  งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควร 

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ  

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701] 

  

 
11

  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อเร่ือง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่ น” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 29    TSA 720 (ปรับปรงุ) 

 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน  

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้ บริหาร12 เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก 13  

(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน ข ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ น 

มีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

หากในการปฏบิัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่ นที่ ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ข้าพเจ้าสรุป

ได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั้น  

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ ต้องรายงาน 

[เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน ข หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและ (อธิบายถึงการด าเนินการทีต่อ้งปฏิบัติ

ในแต่ละประเทศ)]14 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน15 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง)– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

 รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 
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 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

13
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 

14
 ย่อหน้าที่ เพิ่ มขึ้นนี้อาจเป็นประโยชน์เมื่ อผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่ นซ่ึงได้รับ

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและมีภาระทางกฎหมายที่ จะต้องมีการด าเนินการตอบสนองเป็นการเฉพาะ 

15
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ16 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่  
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 ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชี ซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ 

กิจการที่ เป็นกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะน าไปสู่ประเดน็เร่ือง  

ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  46) 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 31    TSA 720 (ปรับปรงุ) 

ตัวอย่างที่  3 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชี

ได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอกีส่วนภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการซึ่ งไม่ใช่เป็นกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(ไม่ได้ใช้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการบัญชี (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความเหน็แบบที่ ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม โดยอ้างองิจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ 

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่ จะไม่สื่ อสารเร่ืองดังกล่าว  

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นบางส่วนก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่ นมี

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นอีกส่วนภายหลังวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องและตัดสินใจไม่สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 701 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ ในการรายงานอื่ น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
 

 

 

  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ  

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน  

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร17เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นซึ่ งได้รับ ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย 

[ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก18 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ น

มีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏบิัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่ นที่ ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ข้าพเจ้าสรุป 

ได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั้น 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ ต้องรายงาน 

 
17

  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

18
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน19 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง)– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่  
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  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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ตัวอย่างที่  4 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชี

ไม่ได้รับข้อมูลอื่ นก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นภายหลังวันที่ ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ซึ่ งเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม  

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่ นก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ น

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือไปจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน20 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และ งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ  

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]  
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน 

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้ บริหาร21 เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย  [ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก 22  

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น ] ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับ

รายงาน ก ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ น 

มีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ที่ ได้ รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

[เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน ก หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและ (อธิบายถึงการด าเนินการทีต่อ้งปฏิบัติ

ในแต่ละประเทศ)]23 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน24 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 
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 หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

22
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 

23
 ย่อหน้าที่ เพิ่ มขึ้นนี้อาจเป็นประโยชน์เมื่ อผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่ นซ่ึงได้รับ

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและมีภาระทางกฎหมายที่ จะต้องมีการด าเนินการตอบสนองเป็นการเฉพาะ 

24
  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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ตัวอย่างที่  5 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ ไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและสรุปว่า

ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบ

ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม  

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ 

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและสรุปว่าข้อมูลอื่ นมีการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ ในการรายงานอื่ น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และ งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ  

ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน  

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร25 เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย [ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก 26  

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ น 

มีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ที่ ได้ รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั้น  เนื่ องจากเร่ืองที่ ได้อธิบายดังต่อไปนี้  ข้าพเจ้าจึงสรุปว่า

ข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

[ค าอธิบายถึงการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในขอ้มูลอื่น]  
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  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 
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[เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ27
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ 

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน28 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ29] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 

  

 
27

  เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    
28

  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

29
 ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะน าไปสู่ ประเด็นเร่ือง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  46) 
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ตัวอย่างที่  6 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการ  

จดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อน

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และมีการจ ากดัขอบเขตเกี่ ยวกบัรายการที่ มีสาระส าคัญในงบการเงินรวมซึ่ ง

มีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น  

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการทั้งที่ เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเงินลงทุน  

ในบริษัทร่วมในต่างประเทศ ผลกระทบที่ เป็นไปได้ของรายการที่ ไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปในงบการเงินรวม  

(การแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไขเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ ท าให้ต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ ในการรายงานอื่ น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่ งอาจจะเกดิขึ้นตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัท งจฉ จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่ งได้มาในระหว่างปีและ

บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 มีจ านวน XXX 

บาท และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ซึ่ งรวมอยู่ในก าไรของ

บริษัท กขค จ ากดั ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั มีจ านวน xxx บาท  ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ณ วันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด 

ส าหรับปี เนื่ องจากข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ 

จ ากดั  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่า มีรายการปรับปรุงใดที่ จ าเป็นหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน  

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน  

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร30 เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย  [ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก 31  

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น]  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล

อื่ นมีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั้น  ตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง  

มีเง่ือนไข ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท 

กขค จ ากัด ในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ส าหรับปี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นที่

เกี่ ยวกบัเร่ืองดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

[เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ32 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพื่ อสื่ อสารใน

รายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]]  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน33 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

 

 
30

  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

31
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 

32
  เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    

33
  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ34] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 

 
34

 ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ 

กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะน าไปสู่ประเด็นเรื่ องความปลอดภัย 

ส่วนบุคคลที่ ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  46) 
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ตัตัวอย่างที่  7 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง ส าหรับกิจการ  ไม่ว่าจะ

เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ น

ทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี และการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมี

ผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น  

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการทั้งที่ เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• งบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ เนื่ องจากไม่ได้รวมงบการเงิน 

ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ งในงบการเงินรวม การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญมี

ผลกระทบที่ แผ่กระจายไปในงบการเงินรวม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อ  

งบการเงินรวมไม่สามารถระบุได้เนื่ องจากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ (การแสดงความเห็นแบบ  

งบการเงินรวมไม่ถูกต้องเหมาะสม) 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี   

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ได้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ ท าให้ต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ ในการรายงานอื่ น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม]  

ความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง  

มีนัยส าคัญ งบการเงินรวมข้างต้นนี้ ไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกตอ้ง 

ตามที่ ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X กลุ่มบริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ 

จ ากัด ซึ่ งกลุ่มบริษัทซื้ อกิจการมาในระหว่างปี พ.ศ. 25X1 ในการจัดท างบการเงินรวม เนื่ องจากไม่

สามารถหาราคายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่ มีสาระส าคัญของบริษัทย่อยบางรายการ ณ วันที่ ซื้ อ

กิจการได้ บริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีราคาทุน ซึ่ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้

กลุ่มบริษัทต้องรวมบริษัทย่อยนี้ ในการจัดท างบการเงินรวมและบันทกึการซื้อตามมูลค่ายุติธรรมนั้น หาก

บริษัทจัดท างบการเงินรวมโดยน าบริษัท งจฉ จ ากัด มารวมด้วยนั้น จะมีผลกระทบที่ มีสาระส าคัญต่อ

ส่วนประกอบของงบการเงินรวมในหลาย ๆ ส่วนประกอบ ผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการไม่น าบริษัท

ย่อยดังกล่าวมารวมไว้ไม่สามารถประเมินได้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน  

ของผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร35เป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย [ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน ก36 แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในรายงานนั้น]  

 
35

  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

36
  รายละเอยีดที่ เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่ น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่ อระบุว่าข้อมูลอื่ นคืออะไร 
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่ น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล

อื่ นมีความขัดแย้งที่ มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากใน  

การปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั้น  ตามที่ ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวม

ไม่ถูกต้องข้างต้น กลุ่มบริษัทต้องรวมบริษัท งจฉ จ ากัด ไว้ในการจัดท างบการเงินรวมและบันทึกการซื้อ

ตามมูลค่ายุติธรรม  ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญด้วย

เหตุเดียวกันเกี่ ยวกับมูลค่าหรือรายการอื่ นในรายงาน ก ซึ่ งเป็นผลกระทบจากการไม่ได้รวมบริษัท งจฉ 

จ ากดั ไว้ในการจัดท างบการเงินรวม 

[เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ37 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง 

ความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้   นอกจากเร่ืองที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพื่ อ

สื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน38 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 
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  เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    
38

  หรือค าอื่ นที่ เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 47    TSA 720 (ปรับปรงุ) 

[ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ39] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 
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 ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชี ซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะน าไปสู่ประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  46) 


