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มาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 706 (ปรบัปรุง) 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณแ์ละวรรคเรือ่งอืน่ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

สารบญั 

 

ภาคผนวก 1  มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ภาคผนวก 2   มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัวรรคเร่ืองอื่น 

ภาคผนวก 3   ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์ และวรรคเร่ืองอื่น 

ภาคผนวก 4  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากงบ

การเงินไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และมีวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 1  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง 

(ก) ขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองหรือเร่ืองต่าง ๆ ที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้ในงบการเงิน    

ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบังบการเงิน หรือ 

(ข) ขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองหรือเร่ืองต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้

ในงบการเงิน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
1
 ระบุข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้สอบบัญชีใน   

การพิจารณาเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและการสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รวมเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีน้ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและ      

การสื่อสารเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานฉบับน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่          

ก1-ก3) 

3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
2
 ระบุข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติใน    

การสื่อสารเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในรายงานของผู้สอบบัญชี 

4. ภาคผนวก 1 และ 2 ระบุถึงมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดโดยเฉพาะส าหรับผู้สอบบัญชี

ในการเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี        

ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ใช้ข้อก าหนดของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ

และต าแหน่งของวรรคดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4) 

วนัถอืปฏิบติั 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุดใน

หรือหลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 

 

 

                                                           
1

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
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 2  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

วตัถุประสงค ์

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว คือเพ่ือขอให้

ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองต่อไปน้ี ซ่ึงจ าเป็นภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี โดยใช้การสื่อสาร

เพ่ิมเติมที่ชัดเจนในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ก) เร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน 

แม้ว่าจะได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วอย่างเหมาะสมในงบการเงิน หรือ 

(ข) เร่ืองอื่นที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

ค าจ ากดัความ 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ หมายถึง วรรคที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่กล่าวถึง

เร่ืองที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน

เกี่ยวกบังบการเงิน  

(ข) วรรคเร่ืองอื่น หมายถึง วรรคที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่กล่าวถึงเร่ืองนอกเหนือจาก

ที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน  ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว 

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบัการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณใ์นรายงานของผูส้อบบญัชี 

8. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นต้องขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ได้แสดงหรือเปิดเผย

ไว้แล้วในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5–ก6) 

(ก) ผู้สอบบัญชีไม่ต้องแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปต่องบการเงิน จากข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ต้องการเน้นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
3
 

(ข) เมื่อปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เน้นไม่ใช่เร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่        

ก1-ก3) 

                                                           
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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 3  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

9. เมื่อผู้สอบบัญชีเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์แยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใช้หัวข้อ

ที่เหมาะสมที่มีค าว่า “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น”  

(ข) อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในวรรคน้ัน ถึงเร่ืองที่เน้นและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 

งบการเงินซ่ึงอธบิายเร่ืองดังกล่าวไว้โดยละเอยีด และ 

(ค) ระบุว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองที่เน้นดังกล่าว      

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7–ก8 และ ก16-ก17) 

วรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

10. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสื่อสารเร่ืองที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้

แล้วในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ

ของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องมีวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี โดย 

(ก) การสื่อสารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ และ 

(ข) เมื่อปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 เร่ืองอื่นดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9–ก14) 

11. เมื่อผู้สอบบัญชีเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องมีวรรคน้ีแยก

ต่างหากโดยใช้หัวข้อ “เร่ืองอื่น” หรือหัวข้ออื่นที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก17) 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล 

12. หากผู้สอบบัญชีคาดว่าจะเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเกี่ยวกับการคาดการณ์น้ันและน าเสนอถ้อยค าของวรรค

ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลทราบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณแ์ละเรื่องส าคญัในการตรวจสอบในรายงาน

ของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2 และ 8 (ข)) 

ก1.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ให้ค าจ ากัดความของ “เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ” 

หมายถึง เร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบันซ่ึงพิจารณา

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเป็นเร่ืองที่

เลือกมาจากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ซ่ึงรวมถึงประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบ

จากการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน
4
  การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบให้

                                                           
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 16 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 4  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ใช้งบการเงินเพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจเร่ืองเหล่าน้ันว่าตามดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เร่ืองใดคือเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 

และอาจช่วยผู้ใช้งบการเงินในการท าความเข้าใจกิจการและเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับการใช้      

ดุลยพินิจของผู้บริหารที่ส าคัญในงบการเงินที่ตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 701 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ไม่สามารถใช้ทดแทนการอธิบายเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบแต่ละเร่ืองได้ 

ก2.   เร่ืองที่ระบุเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 อาจจะเป็น

เร่ืองซ่ึงในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็นต่อความเข้าใจใน    

งบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ในกรณีดังกล่าว การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ผู้สอบบัญชีอาจต้องการเน้นหรือให้เหน็ความส าคัญของ

เร่ืองดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจน าเสนอแยกจากเร่ืองอื่นให้เหน็ชัดเจนในวรรคเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบ (เช่นอาจกล่าวเป็นเร่ืองแรก) หรืออาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการอธิบายเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อถึงความส าคัญของเร่ืองดังกล่าวต่อความเข้าใจในงบการเงิน

ของผู้ใช้งบการเงิน 

ก3.   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 อาจไม่ได้ก าหนดให้เร่ืองบางเร่ืองเป็นเร่ืองส าคัญใน     

การตรวจสอบ (เน่ืองจากผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ให้ความสนใจอย่างมาก) แต่ตามดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เร่ืองดังกล่าวเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความเข้าใจใน        

งบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน เช่นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน กรณีที่ผู้สอบบัญชี

พิจารณาแล้วว่าต้องการให้ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจในเร่ืองดังกล่าว มาตรฐาน          

การสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ต้องระบุเร่ืองดังกล่าวในวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

สถานการณที์อ่าจจ าเป็นตอ้งเพิม่วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 4 และ 8) 

ก4.   ภาคผนวก 1 ระบุถึงข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีส าหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีในบางสถานการณ์ ได้แก่ 

 เมื่อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไม่เป็นที่ยอมรับ 

แต่เป็นข้อเทจ็จริงที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 ต้องการให้ผู้ใช้งบการเงินตระหนักว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ 

 เม่ือข้อเทจ็จริงเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้สอบบัญชีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

และผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือแก้ไขรายงานของ    

ผู้สอบบัญชี เช่น เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
5
 

                                                           
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 12 (ข) และ 16 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 5  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

ก5.   ตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ 

 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของคดีความหรือการด าเนินการ   

ทางกฎหมายที่ส าคัญ 

 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ในงบการเงินและ

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
6
 

 การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ (หากกระท าได้) (ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่) ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ        

งบการเงิน 

 เหตุการณ์ร้ายแรงที่ส าคัญที่ได้มีผลกระทบหรือยังคงมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะ           

ทางการเงินของกจิการ 

ก6.   อย่างไรกต็าม การใช้วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์มากเกินไปอาจท าให้ประสิทธิผลของ    

การสื่อสารของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัเร่ืองต่างๆ ลดลง 

การเพิม่วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณใ์นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก7. การเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่กระทบต่อความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชี วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ไม่ใช่การทดแทนเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง) เม่ือเกดิสถานการณ์ของงานตรวจสอบงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ 

(ข) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามที่แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้

ผู้บริหารเป็นผู้จัดท า หรือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือ 

(ค) การรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
7
 เมื่อเกิดความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญจากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 

ก8. ย่อหน้าที่ ก16 ถึง ก17 ให้แนวทางปฏบัิติเกี่ยวกบัต าแหน่งของวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ในสถานการณ์ซ่ึงเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

                                                           
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่ 6 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 22-23 
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วรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10-11) 

สถานการณที์อ่าจจ าเป็นตอ้งเพ่ิมวรรคเรือ่งอ่ืนในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในเร่ืองการตรวจสอบ 

ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260(ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารกับ      

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาของงานสอบบัญชีที่วางแผนไว้ 

รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้
8
 ถึงแม้ว่าเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญอาจจะถูกระบุเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ แต่เร่ือง

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนและขอบเขตของงานไม่เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

ความหมายที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (ตัวอย่างเช่น ขอบเขต            

การตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้ หรือ การประยุกต์ใช้ความมีสาระส าคัญในบริบทของ         

การตรวจสอบ) อย่างไรกต็าม กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสาร

เร่ืองแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีพิจารณา

ว่าจ าเป็นที่ต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในวรรคเร่ืองอื่น 

ก10. ในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้ น ที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานตรวจสอบได้ แม้ว่า

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพออันเน่ืองมาจากการจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร จะแผ่กระจาย
9
 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ืออธิบาย

ถึงสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานตรวจสอบน้ันได้ 

เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ก11. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในแต่ละประเทศอาจก าหนดหรือ

อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม

เกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหรือเกี่ยวกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน เมื่อวรรคเร่ืองอื่นมีมากกว่าหน่ึงเร่ือง ซ่ึงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี

เหน็ว่าเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในเร่ืองการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี การระบุหัวข้อย่อยส าหรับแต่ละเร่ืองจะช่วยให้ง่าย

ต่อความเข้าใจของผู้ใช้ 

 

                                                           
8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 15 

9
 อ่านย่อหน้าที่ 13(ข)(2) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ)ที่อธบิายเกี่ยวกบัสถานการณ์น้ี 
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ก12. วรรคเร่ืองอื่นไม่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน    

ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงาน

ต่อการตรวจสอบงบการเงิน (อ่านหัวข้อ “ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน” ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
10

 (ปรับปรุง)) หรือสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีถูกขอร้องให้

ปฏบัิติงานและรายงานต่อวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ก  าหนด หรือให้แสดงความเหน็ต่อ

เร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง 

การรายงานต่องบการเงินมากกว่าหน่ึงชุด 

ก13. กิจการอาจมีการจัดท างบการเงินชุดหน่ึงขึ้ นตามแม่บทซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไป (เช่น แม่บท

ของประเทศน้ัน ๆ) และจัดท างบการเงินอีกชุดหน่ึงขึ้ นตามแม่บทซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไปอีก

แม่บทหน่ึง (เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ให้รายงานต่องบการเงินทั้งสองชุด หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วว่าแม่บทดังกล่าวสามารถ

ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

โดยอ้างอิงถึงข้อเทจ็จริงที่ว่างบการเงินอีกชุดหน่ึงน้ันได้จัดท าโดยกิจการเดียวกันตามแม่บท

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไปอกีแม่บทหน่ึง และผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานต่องบการเงินดังกล่าว 

ข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 

ก14. งบการเงินที่จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เน่ืองจากผู้ใช้งบการเงินได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปดังกล่าวตรงกับ

ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ัน  และเน่ืองจากรายงานของผู้สอบบัญชี

จัดท าข้ึนเพ่ือผู้ใช้งบการเงินที่เฉพาะเจาะจง  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าวที่จะเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่น  โดยระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีน้ันจัดท าขึ้นเพ่ือผู้ใช้งบการเงิน

ที่เฉพาะเจาะจงเทา่น้ันและไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือใช้โดยบุคคลอื่น 

การเพ่ิมวรรคเรือ่งอ่ืนในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ก15. เน้ือหาของวรรคเร่ืองอื่นสะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนว่าเร่ืองอื่นดังกล่าวไม่ได้ถูกก าหนดให้แสดง

หรือเปิดเผยในงบการเงิน วรรคเร่ืองอื่นไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่

โดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กบัการรักษาความลับของข้อมูล วรรคเร่ืองอื่นไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้บริหารถูกก าหนดให้เป็นผู้จัดท า 

 

 

                                                           
10 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 42-44 
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ต าแหน่งของวรรคเนน้ข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี      

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 9 และ 11) 

ก16. ต าแหน่งของวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่

กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร และดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลที่ต้องการ

สื่อสารให้กับผู้ใช้ข้อมูลน้ันมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับข้อมูลอื่นที่ต้องรายงานตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ตัวอย่างเช่น 

 วรรคเนน้ขอ้มลูและเหตกุารณ์ 

 เม่ือวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไม่สามารถยอมรับได้
11
 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

จ าเป็นต้องวางต าแหน่งวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ทันทีต่อจากวรรคความเห็น

เพ่ือให้บริบทที่เหมาะสมต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 เมื่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี วรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์สามารถแสดงก่อนหรือหลังวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับ

ความส าคัญของข้อมูลที่อยู่ในวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจะเพ่ิมหัวข้อวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ เช่น วรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์-เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เพ่ือแยกความแตกต่างของวรรค

เน้นข้อมูลและเหตุการณ์จากเร่ืองต่างๆ ที่อธบิายในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 วรรคเรือ่งอ่ืน 

 เมื่ อวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบน าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชีและ

จ าเป็นต้องมีวรรคเร่ืองอื่น ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิมหัวข้อวรรคเร่ืองอื่น เช่น วรรคเร่ืองอื่น-

ขอบเขตของการสอบบัญชี เพ่ือแยกความแตกต่างของวรรคเร่ืองอื่นจากเร่ืองต่างๆ ที่

อธบิายในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 เม่ือมีการเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นเพ่ือขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ     

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของผู้สอบบัญชีที่ระบุใน

รายงานของผู้สอบบัญชี วรรคเร่ืองอื่นน้ีควรอยู่ในวรรครายงานตามข้อก าหนด       

ทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น 

                                                           
11 ตัวอย่างเช่น ตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 19 และ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” 

ย่อหน้าที่ 14 
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 หากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้สอบบัญชีหรือความเข้าใจ

ของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี อาจแสดงวรรคเร่ืองอื่นในส่วนที่

แยกต่างหาก หลังจากส่วนของรายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินและรายงานตาม

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น  

ก17. ภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ    

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ และวรรคเร่ืองอื่น กรณีที่ต้องแสดงทั้งสามวรรคในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 4 แสดงวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีส าหรับกจิการที่ไม่ใช่กจิการจดทะเบียนซ่ึงมีการแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไข

และไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ต้องรายงาน 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก18. การสื่อสารตามย่อหน้าที่ 12 ช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลตระหนักถึงลักษณะของ     

เ ร่ื อ ง ต่ า ง  ๆ  โดยเฉพาะที่ ผู้ สอบบัญ ชี ต้ั ง ใจที่ จ ะ เ น้นในรายงานของ ผู้สอบบัญ ชี                 

และเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลได้รับค าอธิบายเพ่ิมเติมจากผู้สอบบัญชี         

ในกรณีที่ จ า เป็น เ ม่ือมีการเ พ่ิมวรรคเ ร่ืองอื่ นเกี่ ยวกับเ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ              

ในรายงานของผู้สอบบัญชี  ในงานตรวจสอบหลายงวดต่อเนื่องกัน  ผู้สอบบัญชีอาจ 

พิจารณาว่าไม่ม ีความจ า เป็นที่ต้องสื่ อสารเร่ืองน้ันกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอีก          

ในงานตรวจสอบแต่ละงวดเว้นแต่มีก าหนดไว้ให้ปฏิบัติโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 4 และ ก4) 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีทีม่ีขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ ์

ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับการเพ่ิม

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีในบางสถานการณ์   รายการต่อไปน้ีไม่ได้ทดแทน

การพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

ต่าง ๆ 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 19(ข) 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน”ย่อหน้าที่ 12(ข) และ 16 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บท

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้าที่ 14 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 4)  

 

มาตรฐานการสอบบญัชีทีม่ีขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวรรคเรือ่งอืน่ 

 

ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับการเพ่ิม

วรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีในบางสถานการณ์ รายการต่อไปน้ีไม่ได้ทดแทนการพิจารณา

ข้อก าหนดและการน าไปปฏบัิติและค าอธบิายอื่นที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ 

 

•   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน”ย่อหน้าที่ 12(ข) และ 16 

•   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงิน 

     เปรียบเทยีบ” ย่อหน้าที่ 13-14 ย่อหน้าที่ 16-17 และ ย่อหน้าที่ 19 

•   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น” ย่อหน้าที่   

10(ก) 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17) 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีที่มีเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและมีการเพิ่มวรรคเนน้ขอ้มูลและ

เหตุการณ ์และวรรคเรือ่งอื่น 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนที่ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ควร  การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 600
1
) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (แม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

•      ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่ มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง) 

• เกดิเหตุการณ์ไฟไหม้สถานประกอบการผลิตของกิจการในระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลน้ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ส าคัญต่อความเข้าใจงบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน 

แต่ไม่ได้ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน 

• ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• มีการแสดงตัวเลขเปรียบเทยีบ และงบการเงินปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ผู้สอบบัญชี

สามารถอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ และผู้สอบบัญชีตัดสนิใจอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกจากการตรวจสอบงบการเงินผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ก  าหนด

โดยกฎหมายในประเทศ 

 

                                                           
1
   มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบญัชีอื่น 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
2
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

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

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

พ.ศ.25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลและเหตุการณที์เ่นน้
3
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ 

สถานประกอบการผลิตของบริษัท ทั้งน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

 

 

                                                           
2
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
3
  ตามย่อหน้าที่ ก16 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์อาจอยู่ก่อนหรือหลังวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชีเกี่ยวกบัความส าคญัของเร่ืองที่อยู่ในวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวด

ปัจจุบัน ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เ ร่ืองเหล่าน้ี ได้ถูกระบุในบริบทของ             

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

(ค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

เรือ่งอื่น 

งบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x0 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

อื่นซ่ึงแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25x1 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
4 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 

                                                           
4
  ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มีความ

เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขเนือ่งจากไม่ปฏิบติัตามแม่บท

การรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งและมีการเพิม่วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ ์

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนที่ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามที่ควร  การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ นโดยผู้บริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (แม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

•      ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• การไม่ปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องท าให้มีการแสดงความเห็นอย่างมี

เง่ือนไข 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สถานประกอบการผลิตของกิจการในระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลน้ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าเร่ืองน้ีส าคัญต่อความเข้าใจงบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน แต่ไม่ได้ต้องการ

ความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน 

•      ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกก าหนดหรือมีการตัดสินใจอื่นใดในการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

•      ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

•      นอกจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่กฎหมาย

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 16  TSA 706 (ปรับปรงุ) 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
1
 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค (บริษัท) จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

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

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข         

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

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

หลักทรัพย์ระยะสั้นในความต้องการของตลาดของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวน ...... 

บาท ผู้บริหารไม่ได้ตีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยราคาตลาด แต่ได้ใช้ราคาทุน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทแสดงให้เหน็ว่าหากผู้บริหารได้ตีราคาหลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาดดังกล่าวด้วยราคาตลาด บริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจ านวน …… บาท 

ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับปี มูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 จะลดลงด้วยจ านวนเดียวกัน และภาษีเงินได้ ก าไรสุทธิและส่วนของ       

ผู้ถือหุ้นจะลดลงเป็นจ านวน ………บาท ………บาท และ ………บาท ตามล าดับ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

เป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ        

การตรวจสอบงบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 

                                                           
1
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลและเหตุการณที์เ่นน้ - ผลกระทบจากไฟไหม ้

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ 

สถานประกอบการผลิตของบริษัท ทั้งน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
2 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

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

รหัส 700 (ปรับปรุง)) 

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………… 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

 

                                                           
2
   หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  


