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ISA™ 510 - การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือน

เมษายน  พ .ศ . 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้ แป ลเป็น ภ าษ าไทย โดย สภ าวิ ช าชีพบัญ ชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอน

ในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย  IFAC” 

ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 510 - การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก ©  2010  

สงวนลิขสิทธ์ิโดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 510 - การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก 

©  2012 สงวนลิขสิทธ์ิโดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉบั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นส่ือ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 510 

การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีครั้งแรก 

(ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 
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ภาคผนวก ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบญัชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ควรอ่านร่วมกับ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติ  

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบยอด 

ยกมาส าหรับการสอบบัญชีคร้ังแรก ซ่ึงยอดยกมานอกจากจ านวนเงินในงบการเงินแล้ว ยังรวมถึง

ข้อมูลต่าง ๆ ณ วันต้นงวดที่ก าหนดให้มีการเปิดเผย เช่น หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

เม่ือใดที่งบการเงินมีการแสดงข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบ จะต้องน าข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติ

ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7101 มาใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3002 ได้รวม

ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองที่ต้องท าก่อนที่จะเร่ิมการตรวจสอบคร้ังแรก 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก คือ เพื่อให้ได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองต่อไปนี้  

• ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน

หรือไม่ 

• นโยบายการบัญชีที่ใช้กับยอดยกมามีความเหมาะสมและได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอใน 

งบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้มีการบันทึกบัญชี

อย่างเหมาะสม และมีการแสดงและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดังนี้   

(ก) การตรวจสอบบัญชีคร้ังแรก หมายถึง งานตรวจสอบซ่ึง 

(1) งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ หรือ 

(2) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

(ข) ยอดยกมา หมายถึง ยอดคงเหลือตามบัญชี ซ่ึงมีอยู่ ณ วันต้นงวด ยอดยกมา คือ ยอดคงเหลือ

ของส้ินงวดก่อนและสะท้อนถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ของงวดก่อน ๆ รวมถึง

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติในงวดก่อน ยอดยกมายังรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ณ วันต้นงวดที่

ก าหนดให้มีการเปิดเผย เช่น หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 
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(ค) ผู้สอบบัญชีคนก่อน หมายถึง  ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีอื่น ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบ 

งบการเงินของกิจการในงวดก่อน ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน 

ขอ้ก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 

ยอดยกมา 

5. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านงบการเงินล่าสุด (ถ้ามี) และรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินนั้น  

(ถ้ามี) ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมารวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

6. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมามีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก1-ก2) 

(ก) ก าหนดว่ายอดคงเหลือของส้ินงวดก่อนได้มีการยกมาในงวดปัจจุบันอย่างถูกต้องหรือไม่ หรือ

ได้มีการปรับปรุงย้อนหลังอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดว่ายอดยกมาได้แสดงถึงการใช้นโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่  

(ค) ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก7) 

(1) กรณีที่งบการเงินงวดก่อนมีการตรวจสอบ ให้สอบทานกระดาษท าการของผู้สอบบัญชี

คนก่อน เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมา 

(2) ประเมินวิธีการตรวจสอบที่ใช้ในงวดปัจจุบันว่าได้ให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมา

หรือไม่ หรือ 

(3) ใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะ เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมา 

7. กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่แสดงว่า ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่

เหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อก าหนดผลกระทบต่องบการเงินงวดปัจจุบัน หากผู้สอบบัญชี

สรุปผลว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวยังคงมีอยู่ในงบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี

ต้องแจ้งเร่ืองข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั้นต่อผู้บริหาร และผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในระดับที่

เหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4503 

ความสม ่าเสมอของนโยบายการบญัชี 

8. ผู้สอบบัญชต้ีองได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่านโยบายการบัญชีที่ใช้กับ

ยอดยกมาได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอในงบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ และการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีได้มีการถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการแสดงและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8 และ 12 
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ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน 

9. หากงบการเงินงวดก่อนมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมีการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลง

ความเห็นดังกล่าวในการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญั

ในงบการเงินงวดปัจจุบันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

ยอดยกมา 

10. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ 

ยอดยกมา ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

ดังกล่าวแล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)5 (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก8)  

11. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินงวดปัจจุบัน และผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้มี 

การบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้อง

แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง แล้วแต่ความเหมาะสม

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

ความสม ่าเสมอของนโยบายการบญัชี 

12. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า 

(ก) นโยบายการบัญชีของงวดปัจจุบันไม่ได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเช่นเดียวกับที่ใช้กับ

ยอดยกมาตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ 

(ข) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไม่ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้แสดงหรือ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง แล้วแต่

ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน 

13. หากความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินงวดก่อนเป็นการแสดงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705 (ปรับปรุง) และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง อันเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

วิธีการตรวจสอบ 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6)  

ก1. ส าหรับภาครัฐอาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน

สามารถขอจากผู้สอบบัญชีคนก่อน ตัวอย่างเช่น กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเคยได้รับการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีของรัฐ (เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่

ได้รับการแต่งตั้งในนามของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้มีการแปรรูปไป การเข้าถึงกระดาษ

ท าการหรือข้อมูลอื่นที่ผู้สอบบัญชีของรัฐสามารถให้แก่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่มาจาก

ภาคเอกชน อาจถูกจ ากัดด้วยข้อก าหนดในเร่ืองการรักษาความลับหรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ 

ในสถานการณ์ที่มีการจ ากัดการติดต่อส่ือสารดังกล่าว อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการอื่น เพื่อให้ได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชี และหากไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ก2. หากผู้สอบบัญชีของรัฐแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีภาคเอกชนให้ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ และ

ผู้สอบบัญชีของรัฐแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีอ่ืนที่ไม่ใช่ส านักงานสอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงนิ

ของหน่วยงานภาครัฐนั้นในงวดก่อน กรณีเช่นนี้ โดยปกติไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนผู้สอบบัญชีส าหรับ

ผู้สอบบัญชีของรัฐ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนอาจพิจารณาว่าเป็นการสอบบัญชีคร้ังแรก

และน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มาใช้เพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับลักษณะของข้อตกลงในการว่าจ้าง 

ยอดยกมา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6(ค)) 

ก3. ลักษณะและขอบเขตของวธีิการตรวจสอบที่จ าเป็น เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมา ขึ้นอยู่กับเร่ืองดังต่อไปนี้ 

• นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้อยู่ 

• ลักษณะของยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการและการเปิดเผย และความเส่ียงของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

• ความมีนัยส าคัญของยอดยกมาที่มีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

• งบการเงินงวดก่อนได้มีการตรวจสอบหรือไม่ และหากได้มีการตรวจสอบ ความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีคนก่อนเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

ก4. หากงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาโดยการสอบทานกระดาษท าการของ

ผู้สอบบัญชีคนก่อน การสอบทานดังกล่าวจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

หรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีคนก่อน 
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ก5. จรรยาบรรณและข้อก าหนดทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการติดต่อส่ือสารของผู้สอบบัญชี

คนปัจจุบันกับผู้สอบบัญชีคนก่อน 

ก6. ส าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้ สินหมุนเวียน หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับยอดยกมาบางอย่าง

อาจได้มาจากวิธีการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการรับช าระหนี้  (การจ่ายช าระหนี้ ) 

ในระหว่างงวดปัจจุบันส าหรับยอดลูกหนี้ (เจ้าหนี้) ที่ยกมาต้นงวด จะให้หลักฐานการสอบบัญชีบางเร่ือง

เกี่ยวกับความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพัน ความครบถ้วน และการแสดงมูลค่า ณ วันต้นงวด 

อย่างไรกต็าม ในกรณีของสินค้าคงเหลือ วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือปลายงวด

ในงวดปัจจุบันให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดน้อยมาก ดังนั้น  

อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้  

• สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และกระทบยอดกลับไปยังปริมาณสินค้า

คงเหลือยกมา 

• ท าการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือยกมา 

• ท าการตรวจสอบก าไรขั้นต้น และการตรวจตัดยอด 

ก7. ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน และ

หนี้ สินระยะยาว หลักฐานการสอบบัญชีบางอย่างอาจได้มาจากการตรวจสอบรายการบันทกึทางบัญชี 

และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับยอดยกมา ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้มาซ่ึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีบางอย่างเกี่ยวกับยอดยกมาโดยการยืนยันยอดกับบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หนี้ สิน

ระยะยาวและเงินลงทุน ส าหรับในกรณีอื่น ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติม 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

ยอดยกมา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ได้ให้ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติส าหรับ

สถานการณ์ที่อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ประเภทของ

ความเห็นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเนื้อหาสาระของรายงานของผู้สอบบัญชีเม่ือความเห็นของ

ผู้สอบบัญชเีป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป การที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาอาจมีผลให้มีการเปล่ียนแปลงความเห็นในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือการไม่แสดงความเห็น แล้วแต่ความเหมาะสมของ

สถานการณ์ หรือ 

(ข) การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือการไม่แสดงความเห็นต่อผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ความเหมาะสม และการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ

ฐานะการเงินแล้วแต่ความเหมาะสม เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมไว้ในภาคผนวก 
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การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

ก9. ในบางสถานการณ ์การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่เกี่ยวข้อง

และไม่มีสาระส าคัญตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงินในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นอาจเป็นกรณีที่มี

การถูกจ ากัดขอบเขตในงวดก่อน แต่เร่ืองที่ท าให้เกิดการถูกจ ากัดขอบเขตดังกล่าวได้รับการแก้ไข

แล้วในงวดปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

หมายเหตุ การแสดงตัวอย่างของรายงานของผู้ สอบบัญชีทั้ งหมดนี้  วรรคความเห็นจะแสดงไว้ใน 

ส่วนแรกตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) และวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

จะแสดงต่อจากวรรคความเห็น ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายซ่ึงมีการน าเสนอในวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีในรายงานแบบเดิม ได้น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นใน

รายงานแบบใหม่นี้ 

ตวัอย่างที่ 1 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชนีี้ 

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ซ่ึงใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6001 ไม่ได้น ามาปฏิบัติใช้) 

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

และไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ยกมาต้นงวด 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการที่ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดมีสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยัง  

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ3 

• มีการน าเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันส้ินปีอย่างถูกต้องตามที่ควร 

• กรณีประเทศตามสถานการณ์นี้ มีกฎหมายและข้อบังคับห้ามผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่าง  

มีเงื่อนไขต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฐานะ

การเงิน 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่า ไม่พบความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

 
1       มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน” 

2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 

3 
 หากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าผลกระทบซึ่งอาจเกิดข้ึนมีสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 8 TSA 510 

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง)4 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องหรือตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 7015 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่น  

มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• ตัวเลขเปรียบเทยีบที่แสดงและงบการเงินของงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน โดย 

ไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายและข้อบังคับในการอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลข

เปรียบเทยีบ และผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนดังกล่าว 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน6 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี

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

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ รับแต่งตั้ งให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทเม่ือวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 25x1 ข้าพเจ้าจึง 

ไม่สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี และไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่น

ให้เป็นที่พอใจในปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x0 เนื่องจากยอดสินค้าต้นปี 

 
4 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 

5 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี”  

6
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน”  
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มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่

จ าเป็นต่อก าไรส าหรับปีที่รายงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกระแสเงินสดสุทธิจาก กิจกรรม

ด าเนินงานที่รายงานในงบกระแสเงินสดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี  

ความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบงบการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

เรื่องอ่ืน 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x0 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินเหล่านั้น ตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25x1 

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ7 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง)8 – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหัส 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

รหัส 700 (ปรบัปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรบัปรุง)]  

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี ) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่) 

 
7
 ตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มีความเหมาะสม

ในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 

8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” 
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ตวัอย่างที่ 2 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้น ามาปฏิบัติใช้) 

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน และไม่

สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการที่ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดมีสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ9 

• มีการน าเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันส้ินปีโดยถูกต้องตามที่ควร 

• ตามสถานการณ์นี้ กฎหมายและข้อบังคับไม่ได้ห้ามผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฐานะการเงิน 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้ สอบบัญชีสรุปว่า ไม่พบความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 570 

(ปรับปรุง) 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องหรือตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองส าคัญ ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญช ีรหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• ตัวเลขเปรียบเทียบที่แสดงและงบการเงินของงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน โดยไม่มี

ข้อห้ามทางกฎหมายและข้อบังคับในการอ้างถึงรายงานของผู้ สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลข

เปรียบเทยีบ และผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนดังกล่าว 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 
9 ถ้าผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนซึ่งในการดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

กิจการ ผู้สอบบัญชีอาจไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินในส่วนของผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน10 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึ งสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อผลการด าเนนิงานและกระแสเงินสด 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง

มีเงื่อนไข งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดแสดงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  

ความเห็นต่อฐานะการเงิน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น รวมถึงเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสด 

ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25x1 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ

เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี และไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่

พอใจในปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x0 เนื่องจากยอดสินค้าต้นปีมีผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่จ าเป็นต่อก าไร

ส าหรับปีที่รายงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานที่รายงาน 

ในงบกระแสเงินสดหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้  

ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มี 

ความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบงบการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

 
10

 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน”  
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ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฐานะการเงินและ

มีเงื่อนไขต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

เรื่องอ่ืน 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x0 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงนิเหล่านั้น ตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25x1 

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ11 

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

รหัส 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

รหัส 700 (ปรบัปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

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

รหัส 700 (ปรบัปรุง)] 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี ) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วันที่) 

 
11

 หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของกรอบแนวคิดตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 


