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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตให�ข�อมูลท่ีแสดงถึงผลงานท้ังหมดของผู �สอบบัญชี

ผ�านการแสดงความเห็น รายงานของผู �สอบบัญชีมีการพัฒนาเพื่อให�สามารถสื่อสารเรื่อง

ที่สําคัญและมีประโยชน�ให�แก�ผู�ใช�งบการเงินได�อย�างมีประสิทธิผลมากขึ้นเร่ือยๆ บทความนี้

มีวัตถุประสงค�เพื่อนําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว�างประเทศ

ที่บังคับใช�สําหรับรายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม�ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2559 โดยแบ�งแยกวิเคราะห�

การเปล่ียนแปลงในแต�ละองค�ประกอบของรายงานของผู�สอบบัญชี เพื่อให�ผู�ใช�งบการเงินเข�าใจ

ถึงการส่ือสารที่มากขึ้นของรายงานของผู�สอบบัญชี
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An independent auditor’s report provides information regarding the results of an audit through an 

opinion. The report has been periodically changed and developed in order to effectively enhance the 

capability of communication about significant and beneficial matters to the users of financial statements. 

This article aims to summarize the significant changes of the International Standards on Auditing regarding 

a new independent auditor’s report to be effective in 2016. Each component change of the audit report 

is analyzed in order for the users of the financial statements to better understand what is being 

communicated.
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ABSTRACT

บทนํา
เมื่อตนป พ.ศ. 2558 นี้ International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) ไดสรุปผลการ
ทําประชาพิจารณการใชรายงานผูสอบบัญชีแบบใหมที่มี
ความยาวมากข้ึนมาก (เมื่อเทียบกับฉบับปจจุบันที่มีผล
บังคับใชอยู) และออกเปนมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Standard on Auditing: ISA) 
ฉบับใหมแลว (ISA700) โดยมาตรฐานดังกลาวจะมีผล
บังคับใช สําหรับงบการเงินที่มีงวดส้ินสุดตั้งแตวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป เนื่องจากมาตรฐานการ
สอบบัญชีของไทยที่ออกโดยสภาวิชาชีพในชวงสิบกวาปที่
ผานมายึดตามมาตรฐานท่ีออกโดยสหพันธนักบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Federation of Accountants: 
IFAC) มาโดยตลอด มาตรฐานฉบับใหมนี้จึงจะตองนํามาใช
ในประเทศไทยแนนอน เพียงแตวายังไมอาจทราบวันที่เริ่ม
ใชเทาน้ัน

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของรายงานแบบใหม�
1. ความเห็นของผูสอบบัญชีถูกยายใหมาอยูสวนแรก

ในรายงาน โดยสวนนี้จะประกอบไปดวยสองยอหนา คือ 
(ก) วรรคนํา และ (ข) วรรคความเห็น ทั้งสองวรรคดังกลาว
ยังมีเนื้อหาโดยสาระสําคัญ เหมือนกับที่ใชอยู ในรายงาน
ผูสอบบัญชีแบบที่ใชอยูในปจจุบัน (“รายงานแบบปจจุบัน”) 
สวนหัวขออื่น ๆ  (เชน ความรับผิดชอบของผูบริหาร และ 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี) สามารถจัดเรียงลําดับใหม
ใหอยูในตําแหนงใหมไดตามตองการ

เนื่องจากรายงานแบบใหมนี้มีจํานวนยอหนาท่ีเพิ่มข้ึน
จากรายงานท่ีใชในปจจบุนัอยางมาก การนําผลสรุป (ความเห็น) 
ของการสอบบัญชีขึ้นมาในสวนแรก  ๆ  ยอมทําใหผู อ าน
สามารถจับใจความสําคัญของรายงานไดงายขึ้น ซึ่งนาจะเปน
ผลดีตอผูอาน อยางไรก็ตาม การนําเร่ืองความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีไปอยู
สวนทาย อาจทําใหหลายทานรูสึกวาเปนการลดความสําคัญ
ของขอความดังกลาว แตตองยอมรับวา ผูใชงานนอยราย
ที่จะอานในรายละเอียดของทั้งสองเรื่องดังกลาวอยู แลว 
เนื่องจากเนื้อหาในทั้ง 2 หัวขอเปนขอความมาตรฐานที่
มักไมจําเปนตองอานบอย ๆ  สําหรับผูใชงบการเงินที่คุนเคยDo
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พอสมควร ดังนั้น การเปล่ียนแปลงครั้งนี้จึงไมน าจะมี
ผลกระทบสําคัญในการลดความสําคัญของความเขาใจใน
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูสอบบัญชีเทาใดนัก

2. เกณฑในการแสดงความเห็น แตเดิมนั้นหัวขอ
เกณฑในการแสดงความเห็นจะมีเฉพาะกรณีที่มีรายงานของ
ผูสอบบัญชีเปนแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเทานั้น แตรายงาน
แบบใหมบังคับใหมีหัวขอนี้ แมในกรณีแสดงความเห็นแบบ
ไมมีเงื่อนไข หัวขอเกณฑในการแสดงความเห็นนี้ มีเนื้อหา
หลักคลายคลึงกับวรรคแรกของ “ความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชี” ในรายงานแบบปจจุบัน ซึ่งจะกลาวถึงมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่ใชในการตรวจสอบ และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชี โดยรายงานแบบใหมจะบังคับ
ใหระบุแหลงท่ีมาของมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีผูสอบบัญชีใช
หากจรรยาบรรณดังกลาวไมไดมีเนื้อหาเหมือนที่ออกโดย 
Internat ional Eth ics Standards Board for 
Accountants (IESBA) ทั้งหมด อีกทั้งใหระบุเปนการ
เจาะจงวา ผู สอบบัญชีมีความเปนอิสระตามมาตรฐาน
การจรรยาบรรณดังกลาว รวมทั้งไดปฏิบัติตามขอกําหนด
เรื่องอื่น ๆ  ที่ระบุในจรรยาบรรณดวย ในกรณีนี้ สําหรับ
ประเทศไทยก็หมายถึง ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 
19) เร่ือง จรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553 
นั่นเอง ซึ่งไมไดมีเนื้อหาเหมือนมาตรฐานจรรยาบรรณที่
ออกโดย IESBA ทั้งหมด ดังน้ัน เมื่อใดที่รายงานแบบใหม
เริ่มใช ผูสอบบัญชีไทยคงตองเพิ่มขอความวา จรรยาบรรณ
ที่ใชนั้นเปนของประเทศไทย

3. เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) หัวขอนี้เปนหัวขอที่เพิ่มเขามาในรายงานแบบใหม 
โดยบังคับใหตองมีสําหรับรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเร่ืองสําคัญใน
การตรวจสอบ หมายถึง เรื่องที่สําคัญท่ีสุด ตามวิจารณญาณ
ของผู สอบบัญชีจากการตรวจสอบงบการเงินงวดปจจุบัน 
ทั้งนี้ เรื่องดังกลาวจะตองเปนเร่ืองที่เคยสื่อสารใหผูมีหนาท่ี
กํากับดูแลรับทราบแลว รายละเอียดของเรื่องที่จะรายงาน
ไดมีการระบุไวในมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศที่

ออกมาใหม ฉบับท่ี 701 (ตอไปนี้เรียกวา “ISA 701”)
ถาผู สอบบัญชีพบวาไมมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเลย
ผูสอบบัญชีตองรายงานเร่ืองดังกลาวไวในหนารายงานของ
ผู สอบบัญชีแบบใหมด วย เ น่ืองจากเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบนี้เปนหัวขอใหม ผูเขียนจึงขอกลาวถึงเรื่องนี้ใน
รายละเอียดในหัวขอแยกตางหาก

4. ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน ใน
หัวขอนี้ วรรคท่ีกลาวถึงความรับผิดชอบของผูบริหารยังถูก
คงไวตามรายงานแบบปจจุบัน แต ISA700 ระบุใหมีเนื้อหา
เพิ่มเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการดําเนินงาน
ตอเนื่องของบริษัท ความเหมาะสมของการใชหลักการ
ดาํเนนิงานตอเนือ่ง และเปดเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกับการดําเนนิงาน
ตอเนื่อง (ถามี) นอกจากนี้ รายงานแบบใหมยังใหระบุวา
ใครเปนผู มีหนาที่ ในการดูแลกระบวนการการรายงาน
ทางการเงิน หากผูมีหนาที่ดังกลาวไมใชผูบริหารที่มีหนาท่ี
ในการจัดทํางบการเงินและการควบคุมภายใน เพ่ือให
งบการเงินปราศจากขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญอยูแลว 
ซึ่งในสวนสุดทายนี้ประเทศไทยมิไดมีการระบุผู มีหนาที่ใน
การดูแลกระบวนการการรายงานทางการเงินเปนการเฉพาะ
ตางหาก เหมือนในหลายประเทศ จึงยังคงตองอนุมานวา
ผู บริหารของบริษัทเปนผู มีหนาท่ีดูแลกระบวนการการ
รายงานทางการเงินดวย ยกเวนในกิจการท่ีมีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวใหกับบุคคลหรือหนวยงาน
ใดเปนการเฉพาะ ซึ่งหากเปนเชนนั้น หัวขอในสวนนี้จะตอง
เพิ่มชื่อเรียกที่เก่ียวของเขามาดวย เชน “ความรับผิดชอบ
ของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลงบการเงิน”

5. ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี รายงานแบบใหม
ได กําหนดใหมีคําอธิบายเก่ียวกับความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีไวทั้งหมด 5 ยอหนา แถมมีการเปดใหเลือก
โดยสามารถนําสี่ยอหนาหลังไปเปนภาคผนวกของรายงาน
ของผู สอบบัญชี หรือใหมีการอางอิงไปยังเว็บไซตของ
หนวยงานที่เก่ียวของที่มีขอความที่เหมือนกับท่ี ISA700 
บังคับก็ได หากกฎหมาย หนวยงานควบคุม หรือหนวยงาน
กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชี (หมายถึง สภาวิชาชีพบัญชีDo
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ในกรณีประเทศไทย) อนุญาตใหทําได ที่ตองปรากฏในความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีโดยตองระบุไวที่หนารายงานของ
ผูสอบบัญชีเพียงยอหนาเดียว

สําหรับยอหนาที่บังคับวาจะตองอยูในหนารายงานของ
ผูสอบบัญชีเทานั้น จะกลาวถึงวัตถุประสงคการสอบบัญชี 
ความหมายของการใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
รวมทั้งความหมายของคําวา สาระสําคัญ ซึ่งถือวาเปนการ
เพิ่มเน้ือหาใหมเขามาเพ่ือใหเขาใจบทบาทของผูสอบบัญชี
มากขึ้น

สวนในอีกสี่ยอหนาที่ใหทางเลือกในการแสดงในหนา
รายงานแบบใหมหรือไมก็ไดนั้น ยอหนาแรกจะเปนการ
อธิบายเร่ืองที่เคยกลาวไวใน “ความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชี” ในรายงานแบบเกา โดยขยายความใหชัดเจนและ
ละเอียดมากข้ึน ที่สําคัญคือมีการแจงใหผู อ านทราบวา
ผู สอบบัญชีมีหนาที่ในการสรุปวาการท่ีผู บริหารใชเกณฑ
การดําเนินงานตอเนื่องในการจัดทําบัญชีนั้นเหมาะสม
หรือไม อีกทั้งใหระบุวาผูสอบบัญชีไดพบความไมแนนอน
อันเปนสาระสําคัญที่อาจกอใหเกิดขอสงสัยวาบริษัทสามารถ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องไดหรือไมดวย

อีกสามยอหนาที่เหลือเปนเรื่องใหมที่เพิ่มเขามา เพื่อ
อธิบายการทํางานของผู สอบบัญชีที่มีกับผู มีหนาที่ในการ
กํากับดูแล โดยไดระบุวา ผูสอบบัญชีไดมีการรายงานตอ
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับ ขอบเขตงานตรวจสอบ
ที่วางแผนไว ชวงเวลาการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบสําคัญ 
และขอบกพรองในการควบคุมภายในที่สําคัญ นอกจากนี้
ในกรณีการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
รายงานแบบใหมจะตองระบุวา ผูสอบบัญชีไดแจงตอผู มี
หนาที่ในการกํากับดูแลเร่ืองความเปนอิสระตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมท้ังเร่ืองท่ีอาจเปนอุปสรรคตอความอิสระ
และวิธีปองกันความอิสระดังกลาวดวย และทายที่สุด ให
ผูสอบบัญชีระบุวา เรื่องสาระสําคัญในการตรวจสอบ (Key 
Audit Matter) ที่ไดรายงานไวในรายงานของผูสอบบัญชี
แบบใหมนั้น เปนสวนหน่ึงของเร่ืองที่ติดตอกับผู มีหนาที่
ในการกํากับดูแลตามปกติ

การระบุความหมายของการใหความเช่ือมั่นอยาง
สมเหตุสมผลและความหมายของสาระสําคัญในสวนท่ีบังคับ
ใหแสดงในหนารายงานของผูสอบบัญชี นาจะชวยใหผูอาน
ไดข อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ เกี่ยวของจากงาน
ตรวจสอบของผู สอบบัญชี ถึงแมความหมายท่ีใหนั้นเปน
นิยามที่กวาง และตองอาศัยผูมีความรูดานบัญชีจึงจะเขาใจ
ไดมากพอ สวนการใหทางเลือกในการอธิบายรายละเอียด
งานตรวจสอบของผูสอบบัญชี และการติดตอกับผูมีหนาท่ี
ในการกํากับดูแลวา จะไปแสดงอยูในสวนภาคผนวกของ
รายงานของผู สอบบัญชี หรือการอางอิงไปยังเว็บไซตที่มี
ขอความดังกลาวอยู แลวนั้น เปนวิธีการใหมที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีไมเคยใชมากอน แตก็เปนการดีในแงไมทําให
รายงานของผู สอบบัญชีมีความยาวเกินไปจนทําใหผู อาน
ไม สามารถจับประเด็นสําคัญที่ต องการส่ือสารได  แต
ผลกระทบจากการนํายอหนาเหลานั้นไปไวที่อื่นที่ไมใช
หนารายงานของผูสอบบัญชีจะเปนอยางไรนั้น เปนเรื่องที่
ควรคาแกการวิจัยตอไปในอนาคต เมื่อมีการนําการทํา
รายงานแบบใหมมาใชจริงแลว

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพการบัญชีของไทยมีหนาที่ที่จะ
ตองตัดสินใจวา ประเทศไทยควรมีการเขียนความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีที่เปนมาตรฐานไวที่เว็บไซตใดหรือไม เพื่อ
เปดชองใหผู สอบบัญชีไทยสามารถเลือกท่ีจะอางอิงไปยัง
เว็บไซตดังกลาว แทนการใสขอความมาตรฐานท้ังหมด
ในหนารายงานของผูสอบบัญชี หรือเปนภาคผนวกของ
รายงานผูสอบบัญชี เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ระบุวาการจะอางอิงเว็บไซตไดจะตองมีกฎหมาย ระเบียบ
หรือมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยผูมีอํานาจ ระบุชัดเจน
ใหสามารถทําได ผูสอบบัญชีไมสามารถสรางเว็บไซตเพื่อ
ใสขอมูลดังกลาวและอางอิงในรายงานของผูสอบบัญชีเองได

สวนเรื่องการเพิ่มเรื่องความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ตอความเหมาะสมของการใชเกณฑการดําเนินงานตอเน่ือง 
ในหนารายงานของผูสอบบัญชีนั้น เปนกาวสําคัญท่ีผู ใช
งบการเงินตองการใหผู สอบบัญชีกลาวถึงมานานแลว แต
ในแงเนื้อหาของรายงานประเมินการดําเนินงานตอเนื่องนั้นDo
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การส่ือสารท่ีมากข้ึนจากรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

ไมมีการเปล่ียนแปลงไปมากนัก ยกเวนการรายงานหากมี
ขอสงสัย

6. การระบุชื่อผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน มาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับปรับปรุงนี้บังคับใหมีการระบุชื่อของ
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ใน
รายงานแบบใหมสําหรับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ยกเวนในกรณีที่เกิดขึ้นไดยากมากท่ีการ
เปดเผยช่ือดังกลาวจะกอใหเกิดภัยอยางใหญหลวงตอ
ตัวผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ผู ร วมทีมงานตรวจสอบ
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของใกลชิด โดยมาตรฐานระบุวา 
ภัยดังกลาวตองไมรวมถึงภัยคุกคามจากการถูกฟองรอง
คาเสียหายทางกฎหมาย หรือการลงโทษจากหนวยงาน
กํากับดูแลหรือจากกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก ในหลายประเทศ
ยินยอมใหการลงนามในรายงานของผู สอบบัญชีเปนการ
ลงนามของกจิการตรวจสอบ (Audit Firm) การเปลีย่นแปลง
ดังกลาวจึงนาจะเปนการเพิ่มความโปรงใสใหแกรายงาน
ของผูสอบบัญชีได แตสําหรับกรณีของไทย กฎหมายระบุให
ลงนามเปนบุคคลอยู แลว จึงเหมือนไมใชสิ่งแปลกใหม 
อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติแลว การใหระบุรายชื่อผูสอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานอาจมีผลอยูบาง เชนในสํานักงานสอบบัญชี
ใหญ ๆ บางแหง มีการปฏิบัติใหผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
เปนคนหน่ึงแตการลงนามในรายงานของผูสอบบัญชีทําโดย
อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นได เนื่องจากการมีวิธีปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานของสํานักงาน ทําใหผู สอบบัญชีผู ลงนาม
สามารถลงนามได ทั้งที่ไมไดเปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 
อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันไมเกิดขอสงสัยตอผูอานรายงาน
ในกรณีที่ผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบกับผูลงนามเปนคนละคน
กัน หลายสํานักงานคงตองมีนโยบายจัดการเรื่องดังกลาว 
เพื่อไมใหตองเกิดคําถามจากผูใชงบการเงินโดยไมจําเปน

ความแตกตางระหวางรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม
และรายงานของผูสอบบัญชีแบบท่ีใชในปจจุบันไดสรุปไวแลว
ในภาคผนวก 1 นอกจากน้ีภาคผนวก 2 ยังไดแสดงตัวอยาง
ของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมไวดวย

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
ความคิดเรื่องใหรายงานของผูสอบบัญชีมีคําอธิบายท่ี

เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจที่ตรวจสอบมีมานานแลว โดยเฉพาะ
จากกลุมนักลงทุนท่ีตองการเขาใจธุรกิจที่ตนลงทุนมากขึ้น 
การระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานแบบใหมนี้ 
ไดรับการสนับสนุนอยางมากจากการทําประชาพิจารณโดย 
IAASB เมื่อป 2557 (International Federation of 
Accountants (IFAC), January 2015) เนื่องจากผูใช
งบการเงินหลายราย เช่ือวา การท่ีผูสอบบัญชีตองรายงาน
เรื่องดังกลาวจะเปนการเพิ่มความโปรงใสของการรายงาน
ของผูสอบบัญชี ชวยทําใหผูใชรายงานเขาใจขอมูลของธุรกิจ
มากข้ึน และชวยลดชองวางดานความคาดหวังของผูใช
งบการเงินในตัวผูสอบบัญชีได ซึ่งในที่สุดจะเปนการเรียก
ความเช่ือมั่นของสังคมท่ีมีต อผู สอบบัญชีกลับมาได ใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเชื่อวา การเพ่ิมความโปรงใสนี้จะทําให
คุณภาพงานสอบบัญชีดีขึ้น เนื่องจากผูสอบบัญชีจะตองเพ่ิม
ความต้ังใจในการตรวจสอบเร่ืองท่ีจะรายงานน้ัน โดยจะ
ทําใหตองใชวิจารณญาณในการตรวจสอบมากข้ึนเน่ืองจาก
เปนเรื่องท่ีมีความเส่ียงการสอบบัญชีสูงและตองรายงานเรื่อง
ดังกลาวตอบุคคลภายนอก สวนผูใชงบการเงินก็อาจสามารถ
เขาใจกิจการท่ีถูกตรวจสอบ และเร่ืองท่ีผู บริหารตองใช
วิจารณญาณอยางมากไดดวย IAASB จึงตัดสินใจออก
มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศฉบับใหม รหัส 701 
เรื่อง การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู สอบบัญชีอิสระ (ตอไปเรียกวา “ISA701”) เพื่อวาง
แนวทางการรายงานเร่ืองดังกลาวเปนการเฉพาะ

การรายงานเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเป นการ
รายงานขอมูลในบริบทของงบการเงินโดยรวมท่ีมีความ
เฉพาะกับกิจการ ซึ่งทําใหไมมีรูปแบบการรายงานท่ีแนนอน 
แตเพื่อความชัดเจนและหลีกเล่ียงการใชหัวขอนี้ในทางท่ีผิด 
ISA701 จึงมีขอหามไมใหใชการสื่อสารในหัวขอนี้ไปเพื่อ
(ก) ทดแทนการเปดเผยขอมูลท่ีตองจัดทําตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เก่ียวของ (ข) ทดแทนการแสดงความเห็นอยาง
มีเงื่อนไข (ค) ทดแทนการรายงานเรื่องความไมแนนอนDo
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บทความวิชาการ

อยางมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของ
กิจการ หรือ (ง) ใหความเห็นตางหากในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ หรือนําเรื่องที่ควรรายงานในวรรคเนนขอมูลและ
สถานการณหรือวรรคอ่ืน มาใสในหัวขอนี้

ในการพิจารณาวาเรื่องใดควรเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีตองใชวิจารณญาณดานวิชาชีพ วา
เรื่องใดเปนเร่ืองที่ผูสอบบัญชีใหความสําคัญที่สุดในระหวาง
การตรวจสอบงวดน้ัน ซึ่งมักจะรวมถึง (ก) เร่ืองท่ีประเมิน
วามีความเสี่ยงสูงในการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ เชน รายการที่ผูสอบบัญชีหาหลักฐาน
ไดยาก รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันที่ซับซอน การ
เปล่ียนระบบไอทีที่สําคัญ เรื่องท่ีทําใหผูสอบบัญชีตองเปล่ียน
แผนการตรวจสอบหรือวิธีการตรวจสอบจากที่เคยวางแผนไว 
(ข) เรื่องท่ีผูสอบบัญชีตองใชวิจารณญาณสูงในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู บริหารเองก็ตองใชวิจารณญาณอยางมาก
เชนกัน เช น การประมาณการที่มีความซับซอนหรือมี
ความไมแนนอนสูง หรือการปฏิบัติทางบัญชีที่ไมเหมือนกับ
แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ (ค) ผลกระทบของ
เรื่องหรือรายการสําคัญที่มีตอการตรวจสอบในระหวางงวด 
เชน รายการท่ีผูสอบบัญชีตองทําการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ 
(ไมวาภายในหรือภายนอก) หรือรายการผิดปกติที่มีสาระ
สําคัญในงบการเงิน

อยางไรก็ตาม เรื่องที่ทําใหผูสอบบัญชีเสนอความเห็น
แบบมีเง่ือนไข หรือเร่ืองความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินการตอเนื่อง จะตอง
ไมนํามากลาวในหัวขอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบน้ีเทานั้น 
ถึงแมเรื่องดังกลาวโดยแทจริงแลวเปนเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบก็ตาม แตต องนําเรื่องดังกลาวไปรายงานใน
หัวขอ “เกณฑการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข (หรือวา
งบการเงินไมถูกตอง)” หรือหัวขอ “ความไมแนนอนท่ีมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง” ที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีกําหนดแทน โดยใหระบุเรื่องดังกลาวใน
หัวขอ เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคราว ๆ  และใหอางอิง
ไปดูรายละเอียดในวรรคอ่ืนที่เกี่ยวของแทน

การรายงานเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู สอบบัญชีแบบใหมนี้จะเริ่มตนดวยยอหนานําที่บรรยาย
เก่ียวกับเรื่องสําคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ี ISA701 
ระบุ หลังจากน้ันจะตอดวยยอหนาเก่ียวกับเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบที่ผู สอบบัญชีตองการระบุเปนการเฉพาะ โดย
ผูสอบบัญชีจะตองระบุวาสาเหตุใดเรื่องดังกลาว ซึ่งถือวา
เปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการตรวจสอบ รวมท้ังระบุวา
ผู สอบบัญชีจัดการกับเร่ืองดังกลาวอยางไรในระหวางการ
ตรวจสอบ และอางอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
(ถามี) แตมาตรฐานไมไดบังคับใหระบุผลการตรวจสอบของ
เร่ืองดังกลาวดวย (ใหผู อานเขาใจเองวา ถาหากผลการ
ตรวจสอบมีปญหา ผลการตรวจสอบเรื่องดังกลาวจะไป
ปรากฏตามยอหนาตาง ๆ  ในรายงานของผูสอบบัญชีแลว) 
อยางไรก็ตาม หากผูสอบบัญชีเห็นวาไมมีเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบเลย ผู สอบบัญชีจะตองรายงานวาเปนเชนนั้น
ในหัวขอนี้ดวย

ในการเลือกวาเรื่องใดถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดท่ีจะตอง
นํามารายงานภายใตหัวขอ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” 
ในรายงานของผู สอบบัญชีนั้น ผู สอบบัญชีตองพิจารณา
บริบทของแตละบริษัทเปนการเฉพาะ โดยอาจคํานึงถึง:

■ ความสําคัญของเรื่องดังกลาวตอความเขาใจของ
ผูใชงบการเงิน โดยเฉพาะความมีสาระสําคัญของ
เรื่องดังกลาวตองบการเงิน

■ ลักษณะของนโยบายทางบัญชีที่ใชกับเร่ืองดังกลาว 
หรือความซับซอนหรือการตองใชวิจารณญาณอยาง
มากในการเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

■ ลักษณะและความมีสาระสําคัญ (ที่พิจารณาจาก
ทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ) ของรายการ
ปรับปรุงและรายการท่ีไมไดรับการปรับปรุง (ไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดก็ตาม)

■ ลักษณะและขอบเขตงานตรวจสอบที่จําเปนตองใช
ในการจัดการกับเรื่องดังกลาว รวมทั้งDo
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• ขอบเขตการใชความสามารถหรือความรูพิเศษ 
เพ่ือใชในการตรวจสอบเร่ืองดังกลาว หรือเพื่อ
ประเมินผลที่ไดจากการตรวจสอบน้ัน (ถามี)

• ลักษณะและขอบเขตของการปรึกษาผูเช่ียวชาญ
นอกทีมตรวจสอบ

■ ลกัษณะและระดบัความยากในการใชวธิกีารตรวจสอบ 
การประเมินผลท่ีได และการหาหลักฐานที่เกี่ยวของ
และเหมาะสมเพื่อใชในการแสดงความเห็น โดย
เฉพาะกรณีที่ตองใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชีสูง

■ ระดับความรุนแรงของขอบกพรองในการควบคุม
ภายในที่พบระหวางการตรวจสอบ

■ เรื่องที่เกิดผลกระทบหลายดานกับการตรวจสอบ 
เชน การทําสัญญาระยะยาว อาจทําใหผูสอบบัญชี
ตองใหความสนใจดานวิธีการรับรูรายได การฟอง
รองและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น หรือการใชประมาณ
การทางบัญชีมาเกี่ยวของไปพรอมพรอมกัน

ผูสอบบัญชีตองอาศัยวิจารณญาณทางวิชาชีพในการ
พิจารณาวาเร่ืองใดเปนเร่ืองสําคัญที่สุดท่ีควรนําเสนอเปน 
“เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” รวมทั้งตองพิจารณาความ
เหมาะสมของจํานวนเรื่องดังกลาวดวย จํานวนเร่ืองท่ีจะ
รายงานอาจมีผลมาจากขนาดและความซับซอนขององคกร 
ลักษณะธุรกิจและสภาพแวดลอม หรือขอเท็จจริงและ
สถานการณของการตรวจสอบ หากจํานวนของเร่ืองสําคัญ
ในการตรวจสอบมีจํานวนมาก ผูสอบบัญชีจะตองพิจารณา
ใหดีว าเรื่องใดเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดกันแน การ
รายงานเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบดังกลาวจํานวนมาก
เกินไป อาจกลายเปนการลดความสําคัญของเร่ืองดังกลาวได 
เนื่องจากทําใหผูใชงบการเงินไมตระหนักถึงความสําคัญของ
เรื่องดังกลาวเลย ทั้งนี้ หากผูสอบบัญชีตัดสินใจวามีเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบมากกวาหน่ึงเร่ือง ISA701 อนุญาต
ใหผู สอบบัญชี สามารถสรางหัวขอยอยเปนชื่อเรื่องของ
แตละเรื่องได โดยการจัดเรียงลําดับเร่ืองดังกลาวอาจจัดเรียง
ตามความสําคัญ หรือตามลําดับการเปดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของก็ได

ISA701 ไมไดบังคับวาการรายงานเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบตองอยู ที่ส วนใดในรายงานของผู สอบบัญชี 
เนื่องจากมาตรฐานดังกลาวระบุเพียงวา ใหหัวขอ “ความ
เห็น” และ “เกณฑในการแสดงความเห็น” แสดงเปน 2 
หัวขอแรกของรายงานแบบใหมเท านั้น อยางไรก็ตาม 
ISA701 ชี้แนะวา การนําเสนอหัวขอ “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” ใหใกลกับหัวขอ “ความเห็น” มากเทาไร ยอม
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเร่ืองดังกลาวมากข้ึนเทานั้น

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบท่ีจะรายงานจะตองเปน
เรื่องสําคัญในงวดการตรวจสอบปจจุบันเทานั้น แมจะ
เปนการแสดงความเห็นตองบการเงินเปรียบเทียบก็ตาม
ผูสอบบัญชีก็ไมตองรายงาน เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ของงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบในรายงานของผูสอบบัญชี 
แบบเปรียบเทียบของปปจจุบันดวย อีกทั้งไมตองรายงานวา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นในงวดกอนไดคลี่คลาย
แลวหรือไมอยางไรในงวดน้ี แตผูสอบบัญชีอาจศึกษาเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบของวดกอนเพ่ือพิจารณาวาเร่ือง
ดังกลาวยังคงเปนควรเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบของ
งวดปจจุบันหรือไม

อนึ่ง ISA 700 (ปรับปรุง) บังคับใหรายงานของ
ผู สอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยจะตองมีการรายงานขอมูลเพิ่มเติมในหลาย
หัวขอ โดยหัวขอสําคัญหัวขอหนึ่งนั้น ก็คือ “เรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบ” ทั้งนี้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับดังกลาว 
ระบุใหผู สอบบัญชีสามารถท่ีจะเพ่ิมหัวขอนี้สําหรับการ
สอบบัญชีกิจการประเภทอื่นไดอีกดวย หากผู สอบบัญชี
พิจารณาวาเหมาะสม โดยปจจัยที่ใชในการพิจารณา อาจ
รวมถึงการมีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของกับ
กิจการจํานวนมากและหลากหลาย หรือ การพิจารณาจาก
ลักษณะหรือขนาดของธุรกิจก็ได โดยตัวอยางของกิจการท่ี
อาจควรเพ่ิมหัวขอ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” ทั้งที่
ไมเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย อาจรวมถึง 
สถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุนเกษียณอายุ/บําเหน็จ
บํานาญ องคกรเพื่อการกุศล หรือหนวยงานภาครัฐ เปนตนDo
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บทความวิชาการ

บทสรุป
นอกจากการระบุเนื้อหาความรับผิดชอบของผู สอบ

บัญชีและวิธีการสอบบัญชีใหละเอียดขึ้นแลว รายงานของ
ผูสอบบัญชีแบบใหมมีสวนเปล่ียนแปลงจากรายงานท่ีใชอยู
ในปจจุบันที่สําคัญเพียงเร่ืองการใหผูสอบบัญชีเขียนรายงาน
เพ่ิมเติมภายใตหัวขอ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” (Key 
Audit Matters) เทาน้ัน ซึ่งโดยสวนใหญแลวหัวขอดังกลาว
จะบังคับเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เทานั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไมถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ใหญหลวงสําหรับการรายงานผลการสอบบัญชีของบริษัท
ที่ ไม ได จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากการเขียนหัวขอดังกลาวเปนเรื่องใหมและไมมี
รูปแบบท่ีแนนอน ผู ใชงบการเงินอาจจะไดเห็นการเขียน
รายงานในเรื่องดังกลาวที่มีความหลากหลาย แตอาจได
ขอมูลเพ่ิมเติมเพียงจํากัดเทานั้น เนื่องจากผูสอบบัญชียอม
ตองมีความระมัดระวังในการกลาวถึงเรื่องที่อาจเปนขอมูลที่
มีความออนไหว หรือทําใหเกิดความขัดแยง เสียหายหรือ
ขอพิพาทได โดยเฉพาะเมื่อมาตรฐานการสอบบัญชีระบุ
ใหผู สอบบัญชีตองปรึกษาเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่กํากับ
ดูแลกอน ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลจึงมีอิทธิพลมากพอสมควร
ตอรูปแบบของรายงานที่จะปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สามารถและประสิทธิผลในการทํางานของของผูมีหนาท่ี
กํากับดูแลของแตละบริษัทดวย วาจะยินดีใหเปดเผยขอมูล
มากนอยเพียงใด คงตองมารอดูกันวารายงานแบบใหมนี้จะ
ทําใหผูใชงบการเงินไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจจริงหรือไมและ
เพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด
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ภาคผนวก 1

สรุปความแตกต�างสําคัญของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�และแบบป�จจุบัน

รายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม� รายงานผู�สอบบัญชีแบบป�จจุบัน

1. ทั้งวรรคนําและวรรคความเห็นจากรายงานแบบปจจุบัน

ถูกนํามาแสดงอยูภายใตหัวขอ “ความเห็น” ซึ่งถูกนําขึ้น

มาเสนอเปนหัวขอแรกในรายงานแบบใหม

วรรคความเห็นอยูสวนทายสุดรายงานของผูสอบบัญชี

แตกอนวรรคเนนขอมูลและสถานการณ และวรรคอ่ืน

2. รายงานแบบไมมีเงื่อนไขมีจํานวนวรรคข้ันตํ่า 8 วรรค 

สําหรับบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

และขั้นตํ่า 9 วรรค สําหรับบริษัทจดทะเบียนฯ โดยบริษัท

ทั้งสองประเภท อาจมีจํานวนวรรคเพ่ิมข้ึนอีก 3 วรรค 

หากไมตองการแยกความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ไปแสดงในภาคผนวก หรืออางอิงเว็บไซตที่เกี่ยวของ

มีจํานวนวรรคท้ังหมด 5 วรรคสําหรับการรายงานแบบ

ไมมีเงื่อนไขสําหรับทุกกิจการ

3. ตองมีหัวขอ “เกณฑในการแสดงความเห็น” แมในกรณีที่

รายงานของผูสอบบัญชีเปนแบบไมมีเงื่อนไข

“เกณฑในการแสดงความเห็น’ แสดงเม่ือรายงานของ

ผูสอบบัญชีเปนแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเทานั้น

4. ตองระบุตองระบุแหลงที่มาของจรรยาบรรณท่ีผูสอบบัญชี

ถือปฏิบัติในระหวางการตรวจสอบไวในหัวขอไวในหัวขอ 

“เกณฑการแสดงความเห็น” หากจรรยาบรรณดังกลาว

ไม เหมือนกับจรรยาบรรณท่ีออกโดย IESBA ทั้งหมด

ไมเคยใหระบุแหลงที่มาของจรรยาบรรณ

5. เนื้อหาในหัวขอ “ความเห็น” และ “เกณฑในการแสดง 

ความเห็น” จะตองนําเสนอเปนสองหัวขอแรกในรายงาน

ของผูสอบบัญชี ตามลําดับ สวนหัวขออื่น สามารถ

สลับลําดับ การนําเสนอไดตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวา

เหมาะสม

ไมมีการระบุ

6. รายงานผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยตองมีหัวขอ “เรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ” โดยผูสอบบัญชีอาจเลือกจะเสนอหัวขอ

ดังกลาวนี้ในกิจการอ่ืนท่ีใชบริษัทจดทะเบียนฯ

ดวยก็ได

ไมมีการระบุถึงเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน แม�บทการบัญชี

7. เพิ่มวรรคท่ีอธิบายเก่ียวกับ การดําเนินงานตอเนื่อง 

เปนการเฉพาะ และใหระบุผูมีหนาที่ในการดูแล

กระบวนการการรายงานทางการเงิน

ไมมีการพูดถึงเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ

8. หัวขอความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีเพิ่มเปน 5 ยอหนา 

โดยยอหนาแรกตองแสดงบนหนารายงานของผูสอบบัญชี 

แตอีก 4 วรรคอาจนําไปแสดงเปนภาคผนวกของรายงาน

ของผูสอบบัญชี หรืออางอิงไปยังเว็บไซตของหนวยงานที่

เกี่ยวของที่มีขอความเหมือนกับท่ีกําหนดไวก็ได

มีเพียง 2 ยอหนาและบังคับใหตองแสดงในหนารายงาน

ของผูสอบบัญชีทั้งหมด

9. ยอหนาแรกของหัวขอ “ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี” 

ที่บังคับใหแสดงในหนารายงานของผูสอบบัญชีนั้น

ไดอธิบายเพ่ิมเรื่องการใหความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล

และความหมายของคําวา สาระสําคัญ

ไมเคยกลาวถึงความหมายของคําวา การใหความเช่ือม่ัน

อยางสมเหตุสมผลและสาระสําคัญ ในหัวขอความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชี

10. สําหรับยออื่น ๆ  หนาภายใตหัวขอความรับผิดชอบของ

ผูสอบบัญชีที่เปดโอกาศใหเลือกในการแสดงบน

หนารายงานของผูสอบบัญชีนั้น มีการขยายความเพ่ิม

เร่ืองความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการใชเกณฑ

การดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ และเรื่องการติดตอ

กับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลไวดวย

ใหรายละเอียดของงานของผูสอบบัญชี แตไมมีเรื่อง

การดําเนินงานตอเนื่อง และการติดตอกับผูมีหนาที่ในการ

กํากับดูแลเปนเฉพาะ

11. ตองระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานไวในรายงาน

ของผูสอบบัญชี ในกรณีการตรวจสอบกิจการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย

ไมเคยกําหนดใหตองระบุ
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ภาคผนวก 2

ตัวอย�างรายงานของผู�สอบบัญชีแบบไม�มีเงื่อนไข
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว�างประเทศ รหัส 700 (ปรับปรุง)

ตัวอยางรายงานของผู สอบบัญชีในภาคผนวกน้ีดัดแปลงมาจากตัวอยางรายงานแบบไมแสดงเงื่อนไข ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีระหวางประเทศ รหัส 700 (ปรับปรุง) โดยเปนการรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทานั้น ไมมีสวนของ

“การรายงานตามขอกําหนดทางกฎหมายและขอบังคับอื่น”

ขอความท่ีปรากฏในสวนสีเทาดานลางน้ีสามารถนําไปแสดงเปนภาคผนวกของรายงานของผูสอบบัญชีหรือเขียนขอความเพ่ือ

อางอิงไปยังจากเว็บไซตของหนวยงานผูควบคุมดูแลการสอบบัญชีที่แสดงขอมูลเหมือนกันได โดยเขียนเปนอีกหน่ึงยอหนาหน่ึง 

เชน มีใจความวา “รายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบงบการเงินสามารถ

ดูเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ [หนวยงานและระบุที่อยู ของเว็บไซต] รายละเอียดดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของรายงานของ

ผูสอบบัญชีฉบับน้ี”

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]

Opinion
We have audited the fi nancial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement 
of fi nancial position as at December 31, 20X1, and the statement of comprehensive income, statement of 
changes in equity and statement of cash fl ows for the year then ended, and notes to the fi nancial statements, 
including a summary of signifi cant accounting policies.
In our opinion, the accompanying fi nancial statements present fairly, in all material respects, (or give a 
true and fair view of) the fi nancial position of the Company as at December 31, 20X1, and (of) its fi nancial 
performance and its cash fl ows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards (IFRSs).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International 
Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together 
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the fi nancial statements in [jurisdiction], and 
we have fulfi lled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA 
Code. We believe that the audit evidence we have obtained is suffi cient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.Do
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most signifi cance in our 
audit of the fi nancial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our 
audit of the fi nancial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a 
separate opinion on these matters.

[Description of each key audit matter in accordance with ISA 701.]

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the fi nancial statements in accordance 
with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of fi nancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the fi nancial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern 
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or 
has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s fi nancial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the fi nancial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted 
in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to infl uence the economic decisions of users taken on the basis of these fi nancial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the fi nancial statements, whether due 

to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is suffi cient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 
of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 
the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.Do
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• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast signifi cant doubt on the Company’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in 
our auditor’s report to the related disclosures in the fi nancial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company 
to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the fi nancial statements, including 
the disclosures, and whether the fi nancial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and signifi cant audit fi ndings, including any signifi cant defi ciencies in 
internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, 
related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that 
were of most signifi cance in the audit of the fi nancial statements of the current period and are therefore 
the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation 
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine 
that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing 
so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefi ts of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is [name].

[Signature in the name of the audit fi rm, the personal name of the auditor, or both, as appropriate for the 
particular jurisdiction]
[Auditor Address]
[Date]
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