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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 706 - วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ือง

อื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการ

ตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 706 – วรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ©  2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 – วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรค

เร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ©  2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation 

of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 706 
 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณแ์ละวรรคเรือ่งอ่ืน 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 1-2 

วันถือปฏบัิติ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

คําจํากดัความ 5 

ขอ้กําหนด  

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี 6-7 

วรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 8 

การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 9 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่  

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี ก1–ก4 

วรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี ก5–ก11 

การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ก12 

ภาคผนวก 1  มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ 

ภาคผนวก 2   มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัวรรคเร่ืองอื่น 

ภาคผนวก 3   ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง 

(ก) ขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองหรือเร่ืองต่าง ๆ ที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้ในงบการเงิน    

ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบังบการเงิน หรือ 

(ข) ขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองหรือเร่ืองต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้

ในงบการเงิน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

2. ภาคผนวก 1 และ 2 ระบุถึงมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีข้อก าหนดโดยเฉพาะส าหรับผู้สอบบัญชี

ในการเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี        

ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ใช้ข้อก าหนดของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ

และต าแหน่งของวรรคดังกล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์
 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว คือเพ่ือขอให้

ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองต่อไปน้ี ซ่ึงจ าเป็นภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี โดยใช้การสื่อสาร

เพ่ิมเติมที่ชัดเจนในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ก) เร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน 

แม้ว่าจะได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วอย่างเหมาะสมในงบการเงิน หรือ 

(ข) เร่ืองอื่นที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

คําจํากดัความ 
 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ หมายถึง วรรคที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่กล่าวถึง

เร่ืองที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน

เกี่ยวกบังบการเงิน  

(ข) วรรคเร่ืองอื่น หมายถึง วรรคที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่กล่าวถึงเร่ืองนอกเหนือจาก

ที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน  ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว 

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ขอ้กําหนด 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณใ์นรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

6. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นต้องขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ได้แสดงหรือเปิดเผย

ไว้แล้วในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ วรรคดังกล่าวต้องกล่าวถึงข้อมูลที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน

เทา่นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1–ก2) 
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7. เมื่อผู้สอบบัญชีเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หลังวรรคความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ข) ใช้หัวข้อ “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” หรือหัวข้ออื่นที่เหมาะสม 

(ค) อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในวรรคน้ัน ถึงเร่ืองที่เน้นและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 

งบการเงินซ่ึงอธบิายเร่ืองดังกล่าวไว้โดยละเอยีด และ 

(ง) ระบุว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองที่เน้นดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3–ก4) 

 

วรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

8. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสื่อสารเร่ืองที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้

แล้วในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ

ของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของ

ผู้สอบบัญชี และการสื่อสารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสาร 

ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยใช้หัวข้อ “เร่ืองอื่น” หรือหัวข้ออื่นที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้อง

เพ่ิมวรรคดังกล่าวหลังวรรคความเหน็และวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ (ถ้ามี) หรือที่อื่นใด

ในรายงานของผู้สอบบัญชีหากเน้ือหาของวรรคเร่ืองอื่นน้ันเกี่ยวข้องกับส่วนของความรับผิดชอบ

ในการรายงานอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5–ก11) 

 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

 

9. หากผู้สอบบัญชีคาดว่าจะเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเกี่ยวกับการคาดการณ์น้ันและน าเสนอถ้อยค าของวรรค

ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลทราบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่ 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณใ์นรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

สถานการณที์อ่าจจ าเป็นตอ้งเพ่ิมวรรคเนน้ขอ้มลูและเหตกุารณ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

 

ก1. ตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ 

 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของคดีความหรือการด าเนินการทาง

กฎหมายที่ส าคัญ 

 การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ (หากกระท าได้) (ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่) ซ่ึงมีผลกระทบอย่างแผ่กระจายต่องบการเงิน 

 เหตุการณ์ร้ายแรงที่ส าคัญที่ได้มีผลกระทบหรือยังคงมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะ           

ทางการเงินของกจิการ 

 

ก2. การใช้วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์มากเกินไปท าให้ประสิทธิผลของการสื่อสารของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ลดลง นอกจากน้ี การกล่าวถึงข้อมูลในวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

มากกว่าข้อมูลที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงินอาจท าให้เข้าใจว่าเร่ืองดังกล่าวมิได้

แสดงหรือเปิดเผยไว้อย่างเหมาะสม ดังน้ันย่อหน้าที่ 6 จึงจ ากัดการใช้วรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

 

การเพ่ิมวรรคเนน้ขอ้มลูและเหตกุารณใ์นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7) 

 

ก3. การเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่กระทบต่อความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชี วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ไม่ใช่การทดแทนเร่ืองต่อไปนี้  

ก) การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงิน      

ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น ตามที่ก าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบ    

งานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
1
) หรือ 

ข) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามที่แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้จัดท า 

 

ก4. ตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 3 เป็นการเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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วรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 8) 

สถานการณที์อ่าจจ าเป็นตอ้งเพ่ิมวรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในเร่ืองการตรวจสอบ 

 

ก5. ในกรณีที่เกิดข้ึนไม่บ่อย ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานตรวจสอบได้ แม้ว่าผลกระทบ    

ที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ    

อันเน่ืองมาจากการจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารจะแผ่กระจาย
2
 ผู้สอบบัญชี         

อาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุที่

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานตรวจสอบน้ันได้ 

 

เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

 

ก6. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในแต่ละประเทศอาจก าหนดหรือ

อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม

เกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหรือเกี่ยวกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง อาจใช้หน่ึงหัวข้อย่อยหรือหลายหัวข้อย่อยใน

การอธบิายเน้ือหาของวรรคเร่ืองอื่น 

 

ก7. วรรคเร่ืองอื่นไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการรายงานอื่น     

ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงาน

ต่องบการเงิน (ดูหัวข้อ “ความรับผิดชอบในการรายงานอื่น” ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

700
3
) หรือสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีถูกขอร้องให้ปฏบัิติงานและรายงานต่อวิธีการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมตามที่ก  าหนด หรือให้แสดงความเหน็ต่อเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง 

 

การรายงานต่องบการเงินมากกว่าหน่ึงชุด 

 

ก8. กิจการอาจมีการจัดท างบการเงินชุดหน่ึงขึ้ นตามแม่บทซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไป (เช่น แม่บท

ของประเทศน้ัน ๆ) และจัดท างบการเงินอีกชุดหน่ึงขึ้ นตามแม่บทซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไปอีก

แม่บทหน่ึง (เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ให้รายงานต่องบการเงินทั้งสองชุด หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วว่าแม่บทดังกล่าวสามารถ

ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

โดยอ้างอิงถึงข้อเทจ็จริงที่ว่างบการเงินอีกชุดหน่ึงน้ันได้จัดท าโดยกิจการเดียวกันตามแม่บท

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ทั่วไปอกีแม่บทหน่ึง และผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานต่องบการเงินดังกล่าว 

                                                 
2
 ดูย่อหน้าที่ 13(ข)(2) ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 ที่อธบิายเกี่ยวกบัสถานการณน์ี้  

3 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 38-39 
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ข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ก9. งบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดท าขึ้ นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เน่ืองจากผู้ใช้งบการเงินได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปดังกล่าวตรงกับ

ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ัน  และเน่ืองจากรายงานของผู้สอบบัญชี

จัดท าขึ้นเพ่ือผู้ใช้งบการเงินที่เฉพาะเจาะจง  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าวที่จะเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่น  โดยระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีน้ันจัดท าขึ้นเพ่ือผู้ใช้งบการเงิน

ที่เฉพาะเจาะจงเทา่นั้นและไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือใช้โดยบุคคลอื่น 

 

การเพ่ิมวรรคเรือ่งอื่นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ก10. เน้ือหาของวรรคเร่ืองอื่นสะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนว่าเร่ืองอื่นดังกล่าวไม่ได้ถูกก าหนดให้แสดง

หรือเปิดเผยในงบการเงิน วรรคเร่ืองอื่นไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่

โดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กบัการรักษาความลับของข้อมูล วรรคเร่ืองอื่นไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้บริหารถูกก าหนดให้เป็นผู้จัดท า 

 

ก11. ต าแหน่งของวรรคเร่ืองอื่นขึ้นอยู่กบัลักษณะของข้อมูลที่จะสื่อสาร เมื่อมีการเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่น

เพ่ือขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับ      

การตรวจสอบงบการเงิน จะเพ่ิมวรรคดังกล่าวหลังวรรคความเหน็และวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ (ถ้ามี) เมื่อมีการเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นเพ่ือขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบัความรับผิดชอบ ในรายงานอื่นที่กล่าวถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจเพ่ิมวรรคดังกล่าว

ภายใต้หัวข้อย่อย “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” อีกทางเลือกหน่ึงก็

คือ หากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้สอบบัญชีหรือความเข้าใจของ

ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี อาจแสดงวรรคเร่ืองอื่นในส่วนที่แยกต่างหาก 

หลังจากส่วนของรายงานต่องบการเงินและรายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อื่น 

 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 
 

ก12. การสื่อสารดังกล่าวช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกิดความตระหนักเกี่ยวกับลักษณะของ

เร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะเน้นในรายงานของผู้สอบบัญชี และเปิดโอกาส

ให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลได้รับค าอธิบายเพ่ิมเติมจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่จ าเป็น  

เมื่อมีการเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ในงานตรวจสอบหลายงวดต่อเน่ืองกัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง

สื่อสารเร่ืองน้ันกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอกีในงานตรวจสอบแต่ละงวด 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีทีม่ีขอ้กําหนดเกีย่วกบัวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ ์
 

ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับ      

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ก  าหนดให้

ผู้สอบบัญชีเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีในบางสถานการณ์   

รายการต่อไปน้ีไม่ได้ทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นที่

เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 19(ข) 

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การด าเนินงานต่อเน่ือง” ย่อหน้าที่ 19 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บท

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้าที่ 14 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 2)  
 

มาตรฐานการสอบบญัชีทีม่ีขอ้กําหนดเกีย่วกบัวรรคเรือ่งอืน่ 
 

ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับ      

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ก  าหนดให้

ผู้สอบบัญชีเพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีในบางสถานการณ์ รายการต่อไปน้ีไม่ได้

ทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นที่เกี่ยวข้องในมาตรฐาน     

การสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ 

 

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงิน

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่

รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ย่อหน้าที่ 10(ก) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 12 TSA 706 

ภาคผนวก 3 
(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีที่มีการเพิม่วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ ์

 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบบัสมบูรณเ์พือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปซ่ึงจดัทําข้ึนโดยผูบ้ริหารของ

กิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ขอ้ตกลงในงานสอบบญัชีแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210
4
 

• มีความไม่แน่นอนเกีย่วกบัคดีความทีสํ่าคญัทีย่งัคา้งอยู่ 

• การไม่ปฏิบติัตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งทําใหม้ีการแสดง

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีมีความรบัผิดชอบในการรายงานอื่น

ตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน
5
 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี” 

5
 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
6
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร      

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิติตามข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า

งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี        

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ
7
 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่

จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์             

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

7
 ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกจิการ เพ่ือออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

หลักทรัพย์ระยะสั้นในความต้องการของตลาดของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวน 

XXX บาท ผู้บริหารไม่ได้ตีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยราคาตลาด แต่ได้ใช้ราคาทุน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทแสดงให้เหน็ว่าหากผู้บริหารได้ตีราคา

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดดังกล่าวด้วยราคาตลาด บริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน

จริงจ านวน XXX บาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับปี มูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่าว

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 จะลดลงด้วยจ านวนเดียวกัน และภาษี

เงินได้ ก าไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเป็นจ านวน XXX บาท XXX บาท และ XXX บาท 

ตามล าดับ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอ้มลูและเหตกุารณที์เ่นน้ 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X ซ่ึงอธบิายถึงความไม่แน่นอน
8
 เกี่ยวกับผล

ของคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้องโดยบริษัท ฬอฮ จ ากัด ทั้งน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ในเร่ืองน้ี 
 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ  ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

                                                 
8
 ในการเน้นเกี่ยวกบัความไม่แน่นอน ผู้สอบบญัชีใช้ค าศัพทเ์ดยีวกนักบัที่ใช้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 


