คำชี้แจง
เรื่อง รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
___________________
ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชีที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง มำตรฐำนกำรสอบบัญชี มำตรฐำนงำนสอบทำน
มำตรฐำนงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น มำตรฐำนงำนบริกำรเกีย่ วเนื่อง และแม่บทสำหรับงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น ลงวันที่
๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้มำตรฐำนกำรสอบบัญชีใหม่กับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
งบกำรเงินสำหรับรอบบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ
งบกำรเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงต้องจัดทำและนำเสนอรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำรสอบบัญชีกลุ่มรหัส ๗๐๐ ซึ่งเป็นรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตรูปแบบใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ ๑ ฉบับปรับปรุง เรื่องกำรนำเสนองบกำรเงิน ย่อหน้ำที่ ๓๘ กำหนดว่ำ “กิจกำร
ต้องเปิดเผยข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับทุกรำยกำรที่แสดงในงบกำรเงินงวดปัจจุบัน หำกมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินมิได้อนุญำตหรือกำหนดเป็นอย่ำงอื่น กิจกำรต้องรวมข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นข้อมูลเชิงบรรยำย
และพรรณนำ หำกข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถเข้ำใจงบกำรเงินของงวดปัจจุบัน ” ข้อมูลเปรียบเทียบที่
กิจกำรต้องเปิดเผยตำมข้อกำหนดในย่อหน้ำที่ ๓๘ ของมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแบบ
ตัวเลขเปรียบเทียบ (Corresponding figures) ตำมที่กล่ำวถึงในมำตรฐำนกำรสอบบัญชีรหัส ๗๑๐ เรื่องข้อมูล
เปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบกำรเงินเปรียบเทียบ ย่อหน้ำที่ ๖ข ไม่ใช่ข้อมูลเปรียบเทียบแบบ
งบกำรเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statements) ตำมย่อหน้ำที่ ๖ค ดังนั้น สภำวิชำชีพบัญชี จึงเห็น
ควรชี้แจงให้ผู้สอบบัญชีเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญำตโดยใช้ข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี
รหัส ๗๑๐ ย่อหน้ำที่ ๑๐ ถึง ๑๔ ซึ่งกำหนดวิธีกำรเสนอรำยงำนต่องบกำรเงินที่เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบแบบ
ตัวเลขเปรียบเทียบและไม่ใช้ข้อกำหนดตำมย่อหน้ำที่ ๑๕ ถึง ๑๙ ซึ่งกำหนดวิธีกำรเสนอรำยงำนต่องบกำรเงินที่
เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบแบบงบกำรเงินเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติสำหรับกำรนำเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่อ งบกำรเงินที่
มีงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตำมตัวอย่ำงที่แนบท้ำยดังนี้

ตัวอย่ำงที่ ๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินที่จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ตัวอย่ำงที่ ๒ รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินที่จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ

สภำวิชำชีพบัญชี

ตัวอย่างที่ ๑ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงือ่ นไขต่องบการเงินที่จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
[ระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม]
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 25X2
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
หรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิ นและกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ผู้สอบบัญ ชีพิจ ำรณำกำรควบคุ มภำยในที่เ กี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้ องตำมที่ ควรของกิจ กำร
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ
กำรควบคุ ม ภำยในของกิ จ กำร กำรตรวจสอบรวมถึ ง กำรประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ำรใช้ แ ละ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.25X2 และผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

[ลำยมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี]

ตัวอย่างที่ ๒

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
[ระบุผู้รับรำยงำนที่เหมำะสม]
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 25X2
และงบกำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [และงบกระแสเงินสด] สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อ มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
หรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิ นและกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ผู้สอบบัญ ชีพิจ ำรณำกำรควบคุ มภำยในที่เ กี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้ องตำมที่ ควรของกิจ กำร
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ
กำรควบคุ ม ภำยในของกิ จ กำร กำรตรวจสอบรวมถึ ง กำรประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ำรใช้ แ ละ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 25X2 และผลกำรดำเนินงำน
[และกระแสเงินสด] สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน สำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ

[ลำยมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี]

