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ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี  

ในการตรวจสอบงบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องและนัยต่อรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่อง 

2. ภายใต้เกณฑ์การด าเนนิงานตอ่เนื่องนั้น งบการเงินได้จัดท าด้วยข้อสมมติที่ว่า กิจการจะด ารงอยู่และ

จะด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปในอนาคตที่สามารถคาดการณ์ได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปได้

จัดท าตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ว่าผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุด

ด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะอาจ

จัดท าหรืออาจไม่จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ 

การด าเนินงานต่อเนื่อง หรือไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ 

การด าเนินงานต่อเนื่ องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์ทางภาษีใน 

บางประเทศ) เม่ือการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องมีความเหมาะสม การบันทึกสินทรัพย์และ

หนี้ สินจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่ากิจการจะสามารถรับรู้สินทรัพย์และช าระหนี้ สินได้ตามปกติของธุรกิจ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2)  

ความรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

3. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับผู้บริหารในการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็นการเฉพาะ รวมทั้งระบุถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ต้องพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการ1 นอกจากนั้น ในกฎหมายหรือข้อบังคับอาจระบุถึงรายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินด้วยเช่นกัน  

4. ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น  อาจไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับผู้บริหารใน 

การประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม  

ในกรณีที่เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องเป็นหลักการพื้ นฐานในการจัดท างบการเงินตามที่กล่าวไว้  

ในย่อหน้าที่ 2 ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการในการจัดท า

งบการเงินดังกล่าว แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินจะไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนไว้กต็าม  

 
1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 25-26   
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5. ในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  ผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจ  

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงมีความไม่แน่นอน

สืบเนื่อง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจดังกล่าวมีดังนี้  

• ระดับของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพิ่มขึ้ น  

อย่างมีนัยส าคัญตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้

แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ซ่ึงก าหนดให้ผู้บริหารประเมินความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการอย่างชัดเจนจึงระบุช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ 

ดุลยพินิจตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด  

• ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ลักษณะและเงื่อนไขของธุรกิจ ตลอดจนระดับที่ปัจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการล้วนแต่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผลของ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น  

• การใช้ดุลยพินิจใด ๆ เกี่ยวกับเร่ืองในอนาคตขึ้ นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่  ณ เวลาที่มีการใช้ 

ดุลยพินิจนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับดุลยพินิจ

เดิมซ่ึงมีความสมเหตุสมผลในขณะที่ใช้ดุลยพินิจ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

6. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

และการให้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ ความรับผิดชอบเหล่านี้ของผู้สอบบัญชี

ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะไม่ได้ระบุข้อก าหนด  

ที่ชัดเจนให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็นการเฉพาะ  

7. อย่างไรกต็าม ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 2002 ผลกระทบที่เป็นไปได้ที่จะจ ากัด

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

จะมีมากขึ้ นส าหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตซ่ึงอาจเป็นเหตุให้กิจการไม่สามารถ

ด าเนินงานต่อเนื่องได้ ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ในอนาคตดังกล่าว ดังนั้นการที่รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ 

การด าเนินงานต่อเนื่องจึงไม่อาจแสดงว่ามีการยืนยันถึงความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการ 

วนัถือปฏิบติั  

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดในหรือ

หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่ ก53–ก54 



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 3 TSA 570 (ปรับปรุง) 

วตัถุประสงค ์ 

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบญัชีมีดังนี้  

(ก) เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและให้ข้อสรุปในเร่ือง       

ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องในการจัดท างบการเงินของผู้บริหาร  

(ข) เพื่อสรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ 

(ค) เพื่อน าเสนอรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

ขอ้ก าหนด  

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

10. เม่ือมีการใช้วิธีประเมินความเส่ียงตามที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)3 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่  ในการนี้ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่าผู้บริหารมีการประเมินในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ อง

ของกิจการหรือไม่ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3–ก6)  

(ก)  หากมีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองการประเมินนั้นกับผู้บริหารและ

พิจารณาว่า ผู้บริหารมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้วอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการหรือไม่ หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารมีแผนเพื่อแก้ไข

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือ 

(ข)  หากไม่มีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ที่

ผู้บริหารตั้งใจใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องและสอบถามผู้บริหารว่ามีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้วอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่  

11. ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจตลอดระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7)  

การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร  

12. ผู้สอบบัญชีควรประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง

ของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก10 และย่อหน้าที่ ก12-ก13)  

 
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ย่อหน้าที่ 5   



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 4 TSA 570 (ปรับปรุง) 

13. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินตามที่ก าหนดโดย

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับในกรณทีี่

ก าหนดช่วงระยะเวลาที่นานกว่า ในกรณีที่ระยะเวลาการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถ  

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5604 ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารขยายระยะเวลาการประเมินให้

เป็นอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก13)  

14. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การประเมินของผู้บริหารได้

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับทราบจากผลการตรวจสอบแล้วหรือไม่  

ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร  

15. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารในเร่ืองที่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในช่วง

ระยะเวลาหลังจากการประเมินของผู้บริหาร ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14-ก15)  

วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณห์รือสถานการณ ์ 

16. หากพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์  ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  ผู้สอบบัญชีต้องหาหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ (ซ่ึงในที่นี้คือ “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ”) โดย

การตรวจสอบเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่ช่วยให้เหตกุารณห์รือสถานการณ์นั้นบรรเทาลง 

วิธีการตรวจสอบดังกล่าวควรรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16)  

(ก) ขอให้ผู้บริหารท าการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  ในกรณีที่

ผู้บริหารยังไม่ได้ประเมิน  

(ข) ประเมินแผนงานของผู้บริหารในอนาคต ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนื่องว่า ผลที่จะได้รับจากแผนดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสถานการณ์

ดังกล่าวได้หรือไม่และแผนงานของผู้บริหารมีความเป็นไปได้หรือไม่ในสถานการณ์ดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17)  

(ค) ในกรณีที่กิจการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดและการวิเคราะห์ประมาณการนั้น เป็นปัจจัย

ส าคัญในการพิจารณาผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการประเมินแผนงานของ

ผู้บริหารในอนาคต ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18-ก19)  

(1) ประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลซ่ึงใช้ในการจัดท าประมาณการ 
(2) พิจารณาว่าข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าประมาณการมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

หรือไม่  

 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 5(ก)   



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 5 TSA 570 (ปรับปรุง) 

(ง) พิจารณาว่า มีข้อเทจ็จริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมนับจากวันที่ผู้บริหารท าการประเมินหรือไม่  

(จ) ขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตและความเป็นไปได้ของแผนงานจากผู้บริหาร

และจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

การสรุปผลของผูส้อบบญัชี 

17. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเหมาะสมอย่างเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับและต้องให้

ข้อสรุปในเร่ืองความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องในการจัดท างบการเงินของ

ผู้บริหาร  

18. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการให้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้ว

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการ ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะปรากฏอยู่เม่ือขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้มีนัยและ 

มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ซ่ึงในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของความไม่แน่นอนนั้น  

มีความจ าเป็นส าหรับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก22)  

(ก) ในกรณีของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงิน  

ซ่ึงก าหนดให้งบการเงินแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร หรือ  

(ข) ในกรณีของการปฏิบัติตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงก าหนดให้งบการเงินดังกล่าว 

ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด  

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์และมีความไม่แน่นอนทีมี่

สาระส าคัญ 

19. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปว่า การใช้เกณฑ์การด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์นั้นๆ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้ สอบบัญชี ต้องพิจารณาว่า 

งบการเงินนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22-ก23) 

(ก) เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอถึงเหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และแผนงาน

ของผู้บริหารในการจัดการเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นหรือไม่ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนว่า มีความไม่แน่น่อนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน  

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ดังนั้น กิจการอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์และช าระหนี้ สิน

ได้ตามปกติของธุรกิจ 
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ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ไม่มีความไม่แน่นอนทีมี่

สาระส าคัญ 

20. ในกรณีที่มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ แต่ผู้สอบบัญชีสรุปผลจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับว่า ไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า ภายใต้ข้อก าหนด

ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนั้น งบการเงินนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-ก25) 

นยัต่อรายงานของผูส้อบบญัช ี

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งไม่เหมาะสม 

21. ในกรณีที่งบการเงินจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง แต่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี

เห็นว่า การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องในการจัดท างบการเงินของผู้บริหารนั้ นไม่เหมาะสม 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นว่า งบการเงินนั้นไม่ถูกต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26-ก27) 

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคัญ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเพียงพอ 

22. ในกรณีที่งบการเงินนั้นเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญแล้ว 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่เปล่ียนแปลงไปและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึง

ข้อมูลดังกล่าว ในส่วนแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานต่อเนื่อง” เพื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก31 และย่อหน้าที่ ก34) 

(ก) ให้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่เปิดเผยข้อมูลของเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ 19 

(ข) ระบุว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง

ของกิจการ และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อเร่ืองดังกล่าวมิได้เป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญไม่เพียงพอ 

23. ในกรณีที่งบการเงินนั้นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญไม่เพียงพอ ผู้สอบ

บัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32-ก34) 

(ก) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือ แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตามความเหมาะสม

กับสถานการณ์ ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705 (ปรับปรุง)5  

(ข) ในส่วนของเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข (หรือแสดงความเห็นว่างบการเงิน 

ไม่ถูกต้อง) ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ระบุว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่อาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการและงบการเงินนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวไม่เพียงพอ  

 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”   
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ผู้บริหารไม่ประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติม 

24. หากผู้บริหารไม่ประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติมตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถึงนัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35)  

การติดต่อสื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล  

25. เว้นแต่กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการอยู่แล้ว6 ผู้สอบบัญชี

ต้องติดต่อส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  

การติดต่อส่ือสารดังกล่าวต้องรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้  

(ก)  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่  

(ข)  การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารมีความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดท างบการเงิน  

(ค)  ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน 

(ง) นัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี หากเหมาะสม 

ความลา่ชา้อยา่งมีนยัส าคญัในการอนุมติังบการเงิน  

26. หากเกิดความล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญในการอนุมัติงบการเงินโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลหลังจากวันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามสาเหตุของความล่าช้านั้น หากผู้สอบบัญชี

เชื่อว่าความล่าช้านั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงเกี่ยวกับการประเมินข้อสมมติเร่ือง 

การด าเนินงานต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความจ าเป็นในการใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16 รวมทั้งพิจารณาผลกระทบต่อการสรุปผลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 18  

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1)  

ก1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน

การส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี เม่ือน ามาตรฐานการสอบบัญชี    

รหัส 701 ไปปฏิบัติใช้ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องอาจเป็นเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบ และอธิบายว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กิจการ ซ่ึงตามลักษณะแล้วคือเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ8 

 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 13   
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
8  ดูย่อหน้าที่ 15 และ ก41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 
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เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหนว่ยงานภาครฐั 

ก2. การใช้เกณฑก์ารด าเนนิงานต่อเนื่องของผู้บริหารยังมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุ

ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ 9 ความเส่ียงของ 

การด าเนินงานตอ่เนื่องอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกับสถานการณท์ี่หน่วยงานภาครัฐด าเนนิงาน

เพื่อการค้าหาก าไร ซ่ึงภาครัฐอาจลดการสนับสนุนเงินทุนหรือยกเลิกการสนับสนุนเงินทุน  หรือ 

มีการแปรรูปหน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน่วยงานเอกชน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่องในหน่วยงานภาครัฐอาจ

รวมถึงสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐขาดเงินทุนสนับสนุนหรือมีการตัดสินใจในนโยบายที่จะ 

มีผลกระทบต่อบริการที่ท าโดยหน่วยงานภาครัฐ 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง  

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี ่ยวกับความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10)  

ก3. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกัน อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  ตัวอย่างที่

แสดงไว้ไม่ใช่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมด หรือการที่มีเหตุการณ์และสถานการณ์ใดเพียงหนึ่ง

เหตุการณ์หรือหนึ่งสถานการณ์หรือมากกว่ามิได้แปลว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส าคัญเกิดขึ้น

เสมอไป  

ด้านการเงิน  

• มีหนี้ สินสูงกว่าสินทรัพย์ หรือมีหนี้ สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  

• เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีส่ิงที่จะชี้ ให้เห็นว่ากิจการ

จะช าระหนี้หรือขอขยายเวลาช าระหนี้ ได้ หรือการใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวนมากเพื่อไปลงทุน 

ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว  

• ข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของผู้ให้สินเชื่อ  

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงานติดลบ ซ่ึงเห็นได้จากงบการเงินในอดีตหรือประมาณการ

งบการเงิน  

• อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญซ่ึงแสดงถึงปัญหาในทางลบ  

• ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก  หรือการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่า

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด  

• ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ตามที่ประกาศไว้หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่เคยท าเป็นปกติ  

• ไม่สามารถช าระหนี้แก่ผู้ให้สินเชื่อได้ตามก าหนดระยะเวลา  

 
9  มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 38-41   
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• ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาเงนิกู้  

• ต้องซ้ือสินค้าโดยช าระเงนิสดทนัททีี่ได้รับสินค้าแทนการซ้ือเชื่อ  

• ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญหรือเพื่อการลงทุนอื่นที่จ าเป็น  

ด้านการด าเนินงาน  

• ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด าเนนิงาน  

• การสูญเสียผู้บริหารที่ส าคัญโดยไม่มีผู้อื่นมาแทน  

• การสูญเสียด้านการตลาดที่ส าคัญ ลูกค้าที่ส าคัญ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบ 

รายใหญ่ 

• ปัญหาด้านแรงงาน  

• การขาดแคลนแหล่งวัตถดุิบที่ส าคัญ  

• การเกิดขึ้นของคู่แข่งที่ประสบความส าเรจ็สูง  

อื่น ๆ  

• การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น เช่น ข้อก าหนด 

ในด้านความสามารถในการช าระหนี้หรือข้อก าหนดด้านสภาพคล่องส าหรับสถาบันการเงิน 

• อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย  ซ่ึงถ้าหากแพ้คดี กิจการจะ 

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายได้ครบถ้วน  

• การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการ

อย่างรุนแรง 

• การไม่ได้ท าประกันหรือการประกันที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  

ความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้เนื่องจาก

ปัจจัยอื่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นว่ากิจการไม่สามารถช าระหนี้ สินได้ตามก าหนดปกติอาจ

บรรเทาลงได้หากผู้บริหารมีแผนที่จะด ารงกระแสเงินสดอย่างเพียงพอโดยใช้วิธีอื่น  เช่น การขาย

สินทรัพย์ การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี้ หรือการเพิ่มทุน  เป็นต้น ในท านองเดียวกัน 

การสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่อาจบรรเทาลงได้ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือสินค้าแหล่งใหม่ที่

ทดแทนได้อย่างเหมาะสม 

ก4. วิธีการประเมินความเส่ียงที่ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 10 ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและมีผลกระทบที่ส าคัญต่อ

การวางแผนการตรวจสอบหรือไม่ วิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปรึกษาหารือกับ

ผู้บริหารได้ทนัเวลามากขึ้น ซ่ึงรวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนงานของผู้บริหารและแนวทางการแก้ไข

ประเดน็ในเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่องที่ระบุขึ้น  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกิจการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10)  

ก5. ขนาดของกิจการอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบ  

ในทางลบ กิจการขนาดเลก็อาจสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเรว็ต่อสถานการณ์แต่อาจขาดแคลน

เร่ืองที่จะสนับสนุนการด าเนินงานที่ยั่งยืนได้  
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ก6. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกิจการขนาดเล็กจะรวมถึงความเส่ียงที่ธนาคารและผู้ให้กู้รายอื่น

อาจหยุดให้การสนับสนุนแก่กิจการ รวมถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายหลัก  

ลูกค้ารายใหญ่ พนักงานที่มีความส าคัญ หรือสิทธิในการด าเนินงานภายใต้ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ 

ในการเป็นผู้แทนจ าหน่าย หรือสัญญาทางกฎหมายอื่น ๆ  

ความสนใจตลอดระยะเวลาทีต่รวจสอบส าหรับหลักฐานการสอบบญัชีเกีย่วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 11)  

ก7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปรับปรุงการประเมินความเส่ียง

ของผู้สอบบัญชีและปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบต่อเนื่องไปเม่ือได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

เพิ่มเติมในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 10  

หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการเกิดขึ้นหลังจากการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีเสรจ็ส้ิน

แล้ว ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนการประเมินความเส่ียงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญเพิ่มเติมจากวิธีการตรวจสอบในย่อหน้าที่ 16 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีอยู่นั้น

อาจกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีที่ต่อเนื่องไปใน 

การตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงที่ได้ประเมินไว้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33011 ระบุ

ข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติในเร่ืองนี้  

การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร  

การประเมินและการวิเคราะห์ประกอบการประเมินของผูบ้ริหารและการประเมินผลของผูส้อบบัญชี   

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 12)  

ก8. การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็นส่วนส าคัญ

ของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  

ก9. หากผู้บริหารไม่ด าเนินการวิเคราะห์ ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการแทน

ผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การที่ผู้บริหารไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่ อ

สนับสนุนการประเมินอาจไม่ได้ปกป้องผู้ สอบบัญชีจากการให้ข้อสรุปว่า การใช้เกณฑ์ใน 

การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือไม่  ตัวอย่างเช่น 

กิจการมีผลก าไรในอดีต และมีแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารอาจประเมินความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด กรณีดังกล่าว โดยปกติผู้สอบบัญชีจะ

จัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการประเมินโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบใน

รายละเอียดหากวิธีการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชีเพียงพอที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถให้ 

ข้อสรุปว่า ผู้บริหารใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องในการจัดท างบการเงินอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์แล้วหรือไม่  

 
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 31 

11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้”   
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ก10. ในสถานการณ์อื่น การประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า 12 อาจรวมถึงการประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน 

การประเมินของผู้ บริหาร ข้อสมมติที่ ใช้ในการประเมิน  และแผนงานของผู้ บริหารส าหรับ 

การด าเนนิงานในอนาคตรวมถึงความเป็นไปได้ของแผนงานในอนาคตของผู้บริหารในสถานการณ์นั้น  

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13)  

ก11. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ที่ก าหนดให้ผู้บริหารประเมินความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องของกิจการจะระบุระยะเวลาที่ผู้บริหารต้องน าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณา12 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเล็ก (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12-13)  

ก12. ในหลายกรณี ผู้บริหารของกิจการขนาดเล็กอาจไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียดการประเมินแต่

อาศัยความรู้ในทางธุรกิจอย่างลึกซ้ึงและการคาดการณ์อนาคตในการประเมินความสามารถ  

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ อย่างไรกต็าม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถ  

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการด้วย ส าหรับกิจการขนาดเล็กอาจอาศัยการหารือกับผู้บริหาร

เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในระยะกลางและระยะยาวของกิจการเพื่อพิสูจน์ข้อยืนยันของผู้บริหารว่า

สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอและไม่ขัดต่อความเข้าใจในกิจการของผู้สอบบัญชี    

ดังนั้น ข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องขอให้ผู้บริหารขยาย 

การประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพอใจที่จะใช้วิธีการ

หารือ สอบถาม หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ค าส่ังซ้ือวัตถุดิบในอนาคต เป็นต้น ซ่ึงต้อง

ประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินงานต่อเนื่องหรืออาจต้องตรวจสอบให้ม่ันใจ  

ก13. การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการโดยปกติจะมีความส าคัญมากต่อ

กิจการขนาดเล็กในการด าเนินงานต่อเนื่อง กิจการขนาดเล็กอาศัยแหล่งเงินทุนจ านวนมากจากเงิน

กู้ยืมจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ ดังนั้น จึงมีความส าคัญที่แหล่งเงินทุนเหล่านี้ จะไม่ถูกเรียกคืน 

ตัวอย่างเช่น การด ารงอยู่ ได้ของกิจการขนาดเล็กที่ประสบปัญหาด้านการเงินอาจขึ้ นอยู่กับ 

เจ้าของที่มีอ านาจจัดการลดล าดับสิทธิในการเรียกร้องเงินให้กู้ยืมแก่กิจการเพื่อประโยชน์ของ

ธนาคารหรือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ หรือการค า้ประกนัด้วยสินทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ

เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืม ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

เกี่ยวกับการให้เงินกู้ด้อยสิทธิหรือการประกันจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการนั้น  เม่ือกิจการอาศัย 

การสนับสนุนจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ ผู้สอบบัญชีควรประเมินความสามารถของเจ้าของที่มี

อ านาจจัดการในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาระผูกพันภายใต้การด าเนินการสนับสนุนนั้น 

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีอาจขอหนังสือยืนยันข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้การสนับสนุนนั้นจาก

เจ้าของที่มีอ านาจจัดการเพื่อยืนยันความตั้งใจและความเข้าใจของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ  

 
12  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ระบุว่า ระยะเวลาไม่ควรจะน้อยกว่า 12 เดือน นับต้ังแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   
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ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15)  

ก14. ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 11 ผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในความเป็นไปได้ว่า อาจมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาของการประเมินโดยผู้บริหารที่อาจท าให้เกิด  

ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารในการจัดท า

งบการเงิน เนื่องจากระดับของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะ

เพิ่มมากขึ้นเม่ือเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นด าเนินต่อไปในอนาคต ในการพิจารณาเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ดังกล่าว ข้อบ่งช้ีถึงปัญหาความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องจ าเป็นต้องมีนัยส าคัญ

ก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาด าเนินการต่อไป หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจกระทบ

ต่อการด าเนินงานต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องขอให้ผู้บริหารประเมินความมีนัยส าคัญที่อาจ

เกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16  

ก15. นอกเหนือไปจากการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนนิการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่องของกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาที่ผู้บริหาร

ประเมิน ซ่ึงไม่ควรน้อยกว่า 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 

วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณห์รือสถานการณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ 16)  

ก16. วิธีการตรวจสอบที่เกีย่วข้องตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16 อาจรวมถึง  

• วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับกระแสเงนิสด ก าไร และประมาณการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 

• วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกบังบการเงนิระหว่างกาลล่าสุดของกิจการ  

• สอบทานข้อก าหนดของหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ และพิจารณาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

หรือไม่  

• อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อดูว่ามีการอ้างอิงถึงปัญหาทางการเงินที่กิจการประสบอยู่  

• สอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการเกี่ยวกับการมีอยู่ของคดีความและการเรียกร้อง  

ความเสียหายทางกฎหมาย และความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหารถึงผลของ 

เร่ืองดังกล่าว ตลอดจนประมาณการผลกระทบทางการเงิน  

• ขอค ายืนยันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่สามเกี่ยวกับการมีอยู่จริง ผลทางกฎหมาย

และการบังคับใช้ของข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงนิแก่กิจการ และ

ประเมินความสามารถทางการเงินของบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน    

แก่กิจการ  

• ประเมินแผนของกิจการ หากไม่ได้รับค าส่ังซ้ือของลูกค้าที่มากพอ  

• ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อระบุถึงเหตุการณ์ที่ช่วยบรรเทา

ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง

ของกิจการ  
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• ขอค ายนืยนัจากกิจการเกี่ยวกับความมีอยู่จริง ข้อก าหนด และความเพียงพอของวงเงนิกู้ยืม  

• ขอและสอบทานรายงานการด าเนนิการตามกฎหมาย  

• พิจารณาความเพียงพอของหลักฐานเกี่ยวกับแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์  

การประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ข))  

ก17. การประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผู้บริหารอาจรวมถึงการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ   

การด าเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือการปรับโครงสร้างหนี้  การลด

หรือชะลอการใช้จ่าย หรือ การเพิ่มทุน เป็นต้น  

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16(ค))  

ก18. นอกเหนือจากการตรวจสอบตามข้อก าหนดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16(ค) ผู้สอบบัญชีอาจเปรียบเทยีบ  

• ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดที่ผ่านมาล่าสุดกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต 

• ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดปัจจุบันกับผลที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน  

ก19. หากข้อสมมติในการประเมินของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของบุคคลที่สามไม่ว่า

จะเป็นการลดล าดับสิทธิในการเรียกร้องของเงินให้กู้ยืม การให้ข้อผูกพันที่จะช่วยเหลือด้านเงินทุน

ต่อเนื่องหรือเพิ่มเติม หรือการให้การค า้ประกันแก่กิจการ โดยการสนับสนุนนั้นมีความส าคัญอย่าง

มากต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาขอหนังสือ

ยืนยัน (ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของการสนับสนุน) จากบุคคลที่สามนั้น รวมถึงการได้มาซ่ึง

หลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีความสามารถในการให้การสนับสนุนนั้นด้วย 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(จ))  

ก20. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า เป็นการเหมาะสมที่จะได้รับหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยเฉพาะในส่วนที่นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 16 ในการสนับสนุนหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของผู้บริหารในอนาคตและความเป็นไปได้ของแผนงานดังกล่าว 

การสรุปผลของผูส้อบบญัช ี

ความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย

อย่างมีนยัส าคัญเกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก21. ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ค าว่า “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ” จะใช้ในการกล่าวถึง 

ความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง 

มีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน 

ในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน ค าว่า “ความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญ” จะน ามาใช้ในสถานการณ์

ที่คล้ายคลึงกันนี้  
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ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์และมีความไม่แน่นอนทีมี่

สาระส าคัญ 

ก22. ย่อหน้าที่ 18 อธิบายว่า ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะปรากฏอยู่เม่ือขนาดของผลกระทบที่

เป็นไปได้มีนัยและมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น การเปิดเผยข้อมูล

อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของความไม่แน่นอนมีความจ าเป็นเพื่อให้งบการเงิน 

แสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร (ส าหรับแม่บทการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร) หรือ เพื่อให้ 

งบการเงินดังกล่าวไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด (ส าหรับแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) ย่อหน้าที่ 

18 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนดังกล่าวปรากฏอยู่หรือไม่ โดยไม่ต้องค านึง

ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้นั้นมีการกล่าวถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่

อย่างไร 

ก23. ย่อหน้าที่ 19 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีการระบุถึงเร่ือง

ต่างๆ ตามที่ก าหนดในย่อหน้าดังกล่าวแล้วหรือไม่ การพิจารณานี้ เป็นการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากการพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้นั้นมีความเพียงพอหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อก าหนดในบางแม่บทการรายงานทางการเงินที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 

19 อาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

• การประเมินของผู้บริหารในเร่ืองความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน หรือ 

• การใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของผู้บริหารซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถใน   

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

ในบางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้แนวทางเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ

ผู้บริหารในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์หลักหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนความน่าจะเป็นและช่วงเวลาของการเกิดเหตกุารณ์หลักหรือสถานการณ์

ต่าง ๆ นั้น 

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ไม่มีความไม่แน่นอนทีมี่

สาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก24. ถึงแม้ว่า ไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญปรากฏอยู่ ย่อหน้าที่ 20 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่า งบการเงินได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ ในบางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจระบุ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

• เหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์ต่างๆ 

• การประเมินของผู้บริหารในเร่ืองความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน 
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• แผนของผู้บริหารที่จะลดผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ หรือ 

• การใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของผู้บริหาร ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

ก25. ในกรณีที่งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร การประเมินของ

ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควรหรือไม่นั้นให้รวมถึงการพิจารณา  

ในเร่ืองการแสดงรายการโดยรวม โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินนั้น  

ซ่ึงรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้แสดงให้เห็นถึงรายการและเหตุการณ์ที่ส าคัญในบริบทที่

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร13 ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมีความจ าเป็นเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ มีการระบุถึง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ แต่จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ไม่มี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ และการไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกก าหนด

อย่างชัดแจ้งในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ 

นยัต่อรายงานของผูส้อบบญัช ี

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก26. ในกรณีที่งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง ซ่ึงในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี

แล้ว การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารในงบการเงินไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้อง

แสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  21 โดยไม่ต้องค านึงว่า 

งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารที่ไ ม่

เหมาะสมหรือไม่ 

ก27. ในกรณีที่การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ผู้บริหารอาจจ าเป็น

หรืออาจเลือกที่จะจัดท างบการเงินตามเกณฑ์ที่เป็นทางเลือกอื่น  (เช่น เกณฑ์การช าระบัญชี)  

โดยผู้สอบบัญชีอาจสามารถตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวได้  หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่า 

หลักการบัญชีอื่นนั้นเป็นที่ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจสามารถแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่ใช้ 

ในการจัดท างบการเงินดังกล่าว แต่อาจพิจารณาว่า มีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นที่จะเพิ่ม

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 706 (ปรับปรุง)14 
  

ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหลักการ

บัญชีที่เป็นทางเลือกและเหตุผลในการใช้ 

 
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอ่ืนในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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การใชเ้กณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

22-23) 

ก28. การระบุความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจของ  

ผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงิน การใช้ส่วนที่แยกต่างหากภายใต้หัวข้อที่มีการอ้างอิงถึงข้อเทจ็จริง

ที่ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งบการเงินต่อสถานการณ์

ดังกล่าว 

ก29. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ ได้แสดงตัวอย่างข้อความที่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ถูกน ามาใช้เป็นแม่บทการรายงานทางการเงินหาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้ถูกใช้เป็นแม่บทการรายงานทางการเงินแล้ว ตัวอย่างข้อความที่

แสดงอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวนี้ อาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ของแม่บทการรายงานทางการเงินอื่นในสถานการณ์ดังกล่าว 

ก30. ย่อหน้าที่ 22 ได้ก าหนดข้อมูลขั้นต ่าที่จ าเป็นต้องแสดงในรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์

ที่ได้อธิบาย ผู้สอบบัญชีอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมข้อความที่จ าเป็นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  

การอธิบายถึง 

• การมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเป็นพื้นฐานต่อการท าความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินที่มี

ต่องบการเงิน15 หรือ 

• เร่ืองดังกล่าวได้ถูกระบุอย่างไรในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก31. ตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ เป็นตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชี 

เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

การใช้เกณฑ์การด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงนิ 

แต่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)  

ได้แสดงตัวอย่างรูปแบบของค าที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับทุกกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่ออธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ที่ รับผิดชอบต่องบการเงินและ 

ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

ก32. ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ เป็นตัวอย่างของรายงานของ  

ผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามล าดับ 

เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร แต่การเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองความไม่แน่นอนที่

มีสาระส าคัญในงบการเงินไม่เพียงพอ 

 
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก2 
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ก33. ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญประกอบกันหลายเหตุการณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 

งบการเงินโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ซ่ึงเป็นกรณีที่ยากจะ

เกิดขึ้น ในการเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยการไม่แสดงความเห็นแทนการแสดงข้อความตามที่

ระบุในย่อหน้าที่ 22 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ให้แนวทางในประเดน็ดังกล่าว16 

การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22-23) 

ก34. เม่ือผู้สอบบัญชีของกิจการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีความจ าเป็นที่จะรวม

การกล่าวอ้างถึงเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่องในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจมีหน้าที่ 

ในการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแล 

ผู้บริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเชื่อว่ามีความจ าเป็นต้องขอให้ผู้บริหารประเมินหรือขยาย 

การประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง หากผู้บริหารไม่ยอมด าเนินการ ในกรณีนี้   

การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอาจเป็นการเหมาะสม  

เนื่องจากผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารในการจัดท างบการเงินนั้น  ตัวอย่างเช่น หลักฐาน 

การสอบบัญชีเกี่ยวกับการมีแผนงานของผู้บริหารในการด าเนินงานหรือการมีปัจจัยอื่นที่บรรเทา

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว  

 

  

 
16  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 10 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29 และย่อหน้าที่ ก31-ก32) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเนือ่ง 

• ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเม่ือผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุป

ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

• ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเม่ือผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปว่า

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและงบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น

สาระส าคัญเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ 

• ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเม่ือผู้สอบบัญชีให้

ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและงบการเงินละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นที่

เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 
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ตัวอย่างที่  1 การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเม่ือมีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญและ 

มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงใช้แม่บท      

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน

การสอบบัญช ีรหัส 6001 ไม่ได้น ามาปฏิบัติ) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ น โดยผู้ บ ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

(เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102  

• ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมจากหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับ 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส าคัญในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

• มีการส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมี

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• ผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  

 

  

 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน” 

2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน3 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

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

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ.25x1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้  

ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แนน่อนที่มีสาระส าคญัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ...  ซ่ึงระบุว่าบริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน....บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้ สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์

รวมจ านวน......บาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ... เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว

ตลอดจนเร่ืองอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากเร่ืองนี้  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

 
3
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อ่ืน” 
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แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานต่อเนื่องข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เพื่อส่ือสารในรายงานของข้าพเจ้า 

(ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) - ดูตวัอย่างที ่1 

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ4  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)5) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)5) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบัญชีส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี ) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอ่ืน  

ที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
5  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการจัดท างบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
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ตัวอย่างที่ 2 การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเม่ือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและงบการเงิน  

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระส าคัญเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีนี้ 

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงใช้แม่บท      

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน

การสอบบัญช ีรหัส 600 ไม่ได้น ามาปฏิบัติ) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ น โดยผู้ บ ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

(เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ … กล่าวถึง

ขนาดของรายการข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม การหมดอายุและจ านวนทั้งหมดของข้อตกลง  

การกู้ยืม อย่างไรกต็าม งบการเงินดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบหรือความมีอยู่ของการปรับ

โครงสร้างหนี้  หรือการระบุว่าเหตุการณ์นี้คือความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 

• งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระส าคัญเนื่องมาจากการเปิดเผย

ข้อมูลไม่เพียงพอ การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องจากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ผลกระทบ

ต่องบการเงินของการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอนี้  มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

• มีการส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน6 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   

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

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไขตามรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุ … บริษัทมีข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม ซ่ึงหมดอายุแล้วและมีหนี้ สินที่ครบก าหนด

ช าระ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.25x2 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้  

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง 

มีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท  งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอในเร่ืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้  

ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่6 ในภาคผนวก 

2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหนา้สุดทา้ยของวรรคขอ้มูลอ่ืนในตัวอย่างที ่6 

ควรมีการดัดแปลงเพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะทีท่ าใหแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบต่อ

ขอ้มูลอ่ืน]  

 
6
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “ รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ 

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง  

มีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงาน

ของข้าพเจ้า 

(ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ7  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)8) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)8) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบัญชีส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี ) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่) 

  

 
7  หรือค าอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
8  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการจัดท างบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเม่ือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและไม่ได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   

ซ่ึงใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้น ามาปฏิบัติใช้) 

• งบการเงินจัดท าขึ้ น โดยผู้ บ ริหารของกิจ การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

(เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และบริษัทก าลังอยู่ในสภาวะล้มละลาย          

งบการเงินได้ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

ดังกล่าว การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเนื่องจากผลกระทบที่มีต่องบการเงินของ  

การละเว้นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีสาระส าคัญและแผ่กระจาย 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองดังกล่าว       

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

• ผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน9 

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   

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

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า เนื่องมาจากการละเว้นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า

งบการเงินไม่ถูกต้องตามรายงานของข้าพเจ้ามีนัยส าคัญ งบการเงินข้างต้นนี้ ไม่ได้แสดงฐานะการเงินของ

บริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

บริษัทมีข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม ซ่ึงหมดอายุแล้วและมีหนี้ สินที่ครบก าหนดช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25x1 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้ อีกทั้งบริษัทก าลังพิจารณาที่

จะยื่นขอล้มละลาย เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท งบการเงินไม่ได้

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ

อื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่7 ในภาคผนวก 

2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหนา้สุดทา้ยของวรรคขอ้มูลอ่ืนในตัวอย่างที ่7 

 
9
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “ รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ควรมีการดัดแปลงเพื่ออธิบายเหตุการณ์เฉพาะที่ท าให้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องซึ่งมี

ผลกระทบต่อขอ้มูลอ่ืน] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ10  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)11) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)11) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบัญชีส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี ) 

(เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี) 

(วนัที่)  

 

 

 
10  หรือค าอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
11  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการจัดท างบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 


