
  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   TSA 710 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 710 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ – ตวัเลขเปรียบเทียบ 

และงบการเงินเปรียบเทียบ  



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   TSA 710 

ISA™ 710 - ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ที่เผยแพร่เป็น

ภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย  IFAC” 

ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 710 - ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงิน

เปรียบเทยีบ ©  2010 สงวนลิขสิทธ์ิโดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทยีบและ

งบการเงินเปรียบเทยีบ ©  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 

  

mailto:Permissions@ifac.org


  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   TSA 710 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 710 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ - ตวัเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 

(ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 1 

ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทยีบ 2-3 

วันถือปฏบิัต ิ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

ค าจ ากดัความ 6 

ขอ้ก าหนด   

วิธีการตรวจสอบ 7-9 

การรายงานการตรวจสอบ 10-19 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

วิธีการตรวจสอบ ก1 

การรายงานการตรวจสอบ ก2–ก13 

ภาคผนวก   ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญช ี  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ - ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ” 

ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1 TSA 710 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทียบใน 

การตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน หรือ 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ให้น าข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 5101 มาถือปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบยอดยกมา  

ลกัษณะของขอ้มูลเปรยีบเทยีบ  

2. ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทยีบ ซ่ึงน าเสนอในงบการเงินของกิจการขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายส าหรับความรับผิดชอบในการ

รายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ ตัวเลขเปรียบเทียบ

และงบการเงินเปรียบเทียบ ซ่ึงแนวทางที่จะน ามาใช้มักถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก าหนด  

แต่อาจถูกก าหนดไว้ในข้อตกลงในการตอบรับงานได้เช่นเดียวกัน 

3. ความแตกต่างที่ส าคัญของรายงานการตรวจสอบ 2 แนวทางดังกล่าว คือ  

(ก) ในกรณีที่เป็นตัวเลขเปรียบเทยีบ ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงินจะอ้างถึงงวดปัจจุบัน

เท่านั้น 

(ข) ในกรณีที่เป็นงบการเงินเปรียบเทยีบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินส าหรับแต่

ละงวดที่น าเสนอ 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ กล่าวถึงข้อก าหนดส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณี  

แยกจากกัน 

วนัถือปฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบญัชีคือ 

(ก) เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลเปรียบเทียบที่

รวมอยู่ในงบการเงินว่าได้มีการน าเสนอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามข้อก าหนดส าหรับข้อมูล

เปรียบเทยีบในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข) เพื่อรายงานตามความรับผิดชอบในการรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก”  
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ค าจ ากดัความ 

6. เพื่อวัตถุประสงคข์องมาตรฐานการสอบบญัชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดงันี้  

(ก) ข้อมูลเปรียบเทยีบ หมายถึง จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงวดก่อนหน้า

นั้นหนึ่งงวดหรือมากกว่าที่รวมอยู่ในงบการเงิน ซ่ึงเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

(ข) ตัวเลขเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่น

ส าหรับงวดก่อนได้น ามาแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินงวดปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ใช้เฉพาะในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

อื่นที่เกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน (ตามมาตรฐานฉบับนี้ เรียกว่า “ตัวเลขงวดปัจจุบัน”) ทั้งนี้  

ความละเอียดของการน าเสนอจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง

ของจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นหลัก 

(ค) งบการเงินเปรียบเทยีบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่น

ส าหรับงวดก่อนได้น ามาแสดงเปรียบเทยีบกับงบการเงินงวดปัจจุบัน และในกรณีที่งบการเงิน

เปรียบเทยีบได้ผ่านการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินนั้นในการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้  ความละเอียดของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน เปรียบเทียบจะอยู่ใน

ระดับเดียวกันกับงบการเงินงวดปัจจุบัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  การกล่าวถึง “งวดก่อน” จะหมายความรวมถึง 

“งวดก่อน ๆ” หากข้อมูลเปรียบเทียบได้รวมจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับงวดก่อน

มากกว่าหนึ่งงวด  

ขอ้ก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงินได้รวมข้อมูลเปรียบเทียบ ตามที่ก าหนดไว้ในแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และข้อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภทอย่างเหมาะสม

หรือไม่ ในการนี้  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) ข้อมูลเปรียบเทยีบตรงกันกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่แสดงในงวดก่อน หรือได้

มีการปรับย้อนหลังตามความเหมาะสมหรือไม่  

(ข) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในข้อมูลเปรียบเทียบมีความสม ่าเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในงวด

ปัจจุบัน หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี จะต้องพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวได้มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และได้แสดงรายการ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอหรือไม่ 

8. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้รับรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลเปรียบเทียบในขณะที่ตรวจสอบงวดปัจจุบัน ผู้ สอบบัญชีต้องใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมตามความจ าเป็นในสถานการณ์นั้นเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่
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เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อพิจารณาว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5602 ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนมีการปรับปรุงแก้ไข 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลเปรียบเทยีบตรงกับงบการเงินที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

9. ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5803 ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองส าหรับทุก

งวดบัญชีที่อ้างถึงในความเห็นของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชียังต้องขอหนังสือรับรองเป็นการเฉพาะ

ส าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

การรายงานการตรวจสอบ  

ตัวเลขเปรียบเทียบ 

10. ในกรณีที่ มีการน าเสนอตัวเลขเปรียบเทียบ ความเห็นของผู้ สอบบัญชีต้องไม่อ้างอิงถึงตัวเลข

เปรียบเทยีบ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 11 และ 12 และ 14 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

11. ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้

เผยแพร่ไปแล้วอย่างมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และ

เร่ืองที่ท าให้ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข  

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ทั้งนี้  ในวรรคเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) อ้างอิงถึงตัวเลขงวดปัจจุบนัและตวัเลขเปรียบเทยีบ ในการอธิบายถึงสาเหตุของเร่ืองที่ท าให้มี

การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เม่ือผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของเร่ือง

มีสาระส าคัญต่อตัวเลขงวดปัจจุบัน หรือ 

(ข) ในกรณีอื่น ๆ  อธิบายว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากผลกระทบ

หรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของเร่ืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่มีต่อความสามารถในการเปรียบเทยีบ

กันได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก5) 

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ และตัวเลข

เปรียบเทียบยังไม่ได้มีการปรับย้อนหลังอย่างเหมาะสม หรือยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง

ในรายงานของผู้สอบบัญชีตอ่งบการเงินงวดปัจจุบัน ซ่ึงตัวเลขเปรียบเทยีบได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งใน

งบการเงินงวดปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6)  

 

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14-17  

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ย่อหน้าที่ 14  



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4 TSA 710 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน 

13. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน และผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบ และ

ผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน ในวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ต้องระบุเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน  

(ข) รูปแบบของความเห็นที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลส าหรับกรณีที่เป็นความเห็น

แบบที่เปล่ียนแปลงไป  

(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 

14. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเร่ืองอื่นในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีว่าตัวเลขเปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม ข้อความดังกล่าวไม่ได้

ปลดเปล้ืองภาระของผู้สอบบัญชีจากข้อก าหนดที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  ซ่ึงมีผลกระทบ

อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน4 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

งบการเงินเปรียบเทียบ 

15. ในกรณีที่งบการเงินเปรียบเทียบได้มีการน าเสนอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องอ้างถึงงวดบัญชีแต่

ละงวดที่งบการเงินได้มีการน าเสนอ พร้อมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9-ก10) 

16. ในการรายงานต่องบการเงินงวดก่อนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน หากความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนดังกล่าวแตกต่างไปจากความเห็น ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้เดิม 

ผู้สอบบัญชีต้องเปิดเผยถึงเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแตกต่างไปจากที่รายงาน

ไว้เดิมในวรรคเร่ืองอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)5 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11) 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน 

17. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน นอกจากการแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินงวดปัจจุบัน ในวรรคเร่ืองอื่น ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า 

(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน  

(ข) รูปแบบของความเห็นที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลส าหรับกรณีที่เป็นความเห็น

แบบที่เปล่ียนแปลงไป  

(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน  

เว้นแต่ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนตอ่งบการเงนิงวดก่อนได้มีการออกใหม่พร้อมกับงบการเงิน 

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้าที่ 6 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอ่ืนในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที่ 10-11 



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5 TSA 710 

18. ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซ่ึงผู้สอบบัญชีคนก่อนได้เคยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ผู้สอบบัญชีต้อง

ส่ือสารเร่ืองการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล ยกเว้นในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ก ากับดูแลทุกคนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ6 และ

ร้องขอให้แจ้งผู้สอบบัญชีคนก่อนทราบ หากงบการเงินงวดก่อนได้มีการแก้ไขแล้วและผู้สอบบัญชี

คนก่อนเห็นด้วยที่จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ต่องบการเงินงวดก่อนที่มีการแก้ไขแล้ว 

ผู้สอบบัญชีต้องรายงานต่องบการเงินเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12) 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 

19. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเร่ืองอื่นว่างบการเงิน

เปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวไม่ได้ปลดเปล้ืองภาระของ 

ผู้สอบบัญชีจากข้อก าหนดที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินงวดปัจจุบัน7 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

วิธีการตรวจสอบ 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก1. ในกรณีของงบการเงินเปรียบเทยีบ ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองส าหรับทุกงวดบัญชีที่อ้างถึงใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องยนืยันว่าหนังสือรับรองที่ได้ให้ไว้ในงวดก่อน

ยังมีความเหมาะสมอยู่ ในกรณีของตัวเลขเปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองส าหรับ  

งวดปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจากความเห็นของผู้สอบบัญชีได้แสดงต่องบการเงินงวดดังกล่าว ซ่ึงได้รวม

ตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองเป็นการเฉพาะส าหรับเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อแก้ไข การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ 

การรายงานการตรวจสอบ 

ตัวเลขเปรียบเทียบ 

ไม่อ้างอิงในความเห็นของผู้สอบบัญช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

ก2. ความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทยีบ เนื่องจากความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นได้

แสดงต่องบการเงินงวดปัจจุบันโดยรวม ซ่ึงได้รวมตัวเลขเปรียบเทยีบแล้ว 

 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 13  

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้าที่ 6  
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การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ยังไม่ได้รับ

การแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

ก3. ในกรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อน ซ่ึงได้เผยแพร่ไปแล้ว ได้มีการแสดง

ความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และ

เร่ืองที่ท าให้ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปได้รับการแก้ไขและได้มีการบันทกึบัญชีหรือได้เปิดเผย

ข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ต้องอ้างถึงการเปล่ียนแปลงในคร้ังก่อน 

ก4. ในกรณีที่ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อน ซ่ึงได้เสนอไปแล้วเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

แม้ว่าเร่ืองที่ท าให้แสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในงวดก่อนยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจไม่

เกี่ยวข้องกับตัวเลขงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การไม่แสดง

ความเห็น หรือการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (ตามความเหมาะสม) อาจจ าเป็นต่อ 

งบการเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจากผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของเร่ืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่

มีต่อความสามารถในการเปรียบเทยีบกันได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ 

ก5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนเป็น  

การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และเร่ืองที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงยังไม่ได้รับ 

การแก้ไขได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ของภาคผนวก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงนิงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก6. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนซ่ึงได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการแก้ไข และ  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ แต่ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุง 

หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้วในงบการเงินงวดปัจจุบัน รายงานของผู้สอบบัญชีอาจเพิ่ม 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ และอ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ซ่ึงได้อธิบายเร่ืองดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)) 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

ก7. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและ

ผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน  

ในส่วนของตัวเลขเปรียบเทยีบได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 3 ของภาคผนวก 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก8. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ยอดยกมา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)8 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน แล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ถ้าผู้สอบบัญชีพบอุปสรรคที่ส าคัญในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงมี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดเร่ืองดังกล่าวเป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7019 

งบการเงินเปรียบเทียบ  

การอ้างอิงในความเห็นของผู้สอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก9. เนื่องจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบนั้นใช้ส าหรับงบการเงินแต่ละงวดที่

น าเสนอ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงิน 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น หรือเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต่องบการเงินงวดบัญชีใด

งวดบัญชีหนึ่งหรือมากกว่า ในขณะที่แสดงความเห็นที่แตกต่างกันต่องบการเงินงวดอื่น 

ก10. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นทั้งต่องบการเงินงวดปัจจุบัน

และงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน และงบการเงินงวดก่อนได้มี 

การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป และเร่ืองที่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงยังไม่ได้รับการแก้ไข

ได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 4 ของภาคผนวก 

ความเห็นต่องบการเงินงวดก่อนแตกต่างไปจากความเห็นที่แสดงไว้เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก11. ในกรณีที่รายงานต่องบการเงินงวดก่อนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน ความเห็นของ  

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนอาจแตกต่างไปจากความเห็นที่แสดงไว้เดิม หากผู้สอบบัญชีได้รับ

รู้ถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่องบการเงินงวดก่อนอย่างมีสาระส าคัญในระหว่าง  

การตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบที่ต้อง

รายงานเพิ่มเติม ซ่ึงออกแบบเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือในอนาคตของรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินงวดก่อนที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก12. ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ต่อ  

งบการเงินงวดก่อน วรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าผู้สอบบัญชีคนก่อนได้เสนอ

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนไว้ก่อนที่จะมีการแก้ไข นอกจากนี้  หากผู้สอบบัญชี

ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อให้

เป็นที่พอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแก้ไขดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่มวรรคต่อไปนี้ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี  

จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี พ.ศ. 25X2 ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบรายการปรับปรุง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ...... ที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินส าหรับ

ปี พ.ศ. 25X1 ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้น าไปปรับปรุง 

งบการเงินตามควรแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบ สอบทานหรือใช้วิธีอื่นใดต่อ

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 8 TSA 710 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปี พ.ศ. 25X1 นอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแสดงความเห็น หรือให้ความเชื่อม่ันต่องบการเงินส าหรับปี พ.ศ. 

25X1 โดยรวม 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก13. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ยอดยกมา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน แล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ถ้าผู้สอบบัญชีพบอุปสรรคที่ส าคัญในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  

ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดเร่ืองดังกล่าว

เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5 และ ก7 และ ก10) 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี  

ตวัอย่างที่ 1 – ตวัเลขเปรียบเทียบ 

เพื่อวัตถุประสงคข์องตวัอย่างรายงานของผู้สอบบญัชี สมมติสถานการณ์ดงัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้

ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)1  

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้ บริหารของกิจการต่อ 

งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102 

• รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อน ซ่ึงได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไข 

•  เร่ืองซ่ึงท าให้มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข 

•  ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของเร่ืองดังกล่าวต่อตัวเลขงวดปัจจุบันมีสาระส าคัญ และท า

ให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปต่อตัวเลขในงวดปัจจุบัน  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของสภา

วิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)3 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองดังกล่าว ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

  

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จ ากัด [หรือระบผุู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน4 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

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

การด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ..... บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน  

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การไม่ปฏิบัติดังกล่าวเป็นผลมาจากการตัดสินใจของ

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันเร่ิมปีบัญชีก่อน ซ่ึงส่งผลให้ข้าพเจ้าแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน

ส าหรับปีดังกล่าว หากบริษัทคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ส าหรับอาคารและ

อัตราร้อยละ 20 ต่อปีส าหรับอุปกรณ์ ขาดทุนส าหรับปีจะเพิ่มขึ้น จ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ.25X1 

และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25X0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน XXX 

บาท ในปี พ.ศ.25X1 และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25X0 และขาดทุนสะสมจะเพิ่มขึ้นจ านวน XXX บาท  

ในปี พ.ศ.25X1 และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25x0 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

 

 
4
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน5 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)6 – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  คือ ..... 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่) 

  

 
5
  ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในก ากับดูแลอาจจ าเป็นต้องแทนที่ด้วยค าอื่นที่มี 

ความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”  
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ตวัอย่างที่ 2 – ตวัเลขเปรียบเทียบ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อน ซ่ึงได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็นอย่างมี

เงื่อนไข 

• เร่ืองที่ท าให้มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข 

• ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้จากเร่ืองดังกล่าวต่อตัวเลขในงวดปัจจุบันไม่มีสาระส าคัญ แต่

ก าหนดให้ต้องแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้

ของเร่ืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซ่ึงมีผลต่อการเปรียบเทียบของตัวเลขในงวดปัจจุบันกับตัวเลข

เปรียบเทยีบ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของสภา

วิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน7 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในระหว่างปี พ.ศ.25X0 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ

เข้าสังเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวดดังกล่าว หรือใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นที่

พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือนั้นได้ สินค้าคงเหลือต้นงวดมีผลกระทบต่อการแสดงผลการด าเนินงาน 

ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมต้นงวดส าหรับ 

ปี พ.ศ.25X0 หรือไม่ เพียงใด  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ.25X0 จึงมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว และความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเงื่อนไข

ในเร่ืองนี้ ด้วย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทยีบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทยีบ  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

 

 

 
7  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน8 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  คือ ..... 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ตวัอย่างที่ 3 – ตวัเลขเปรียบเทียบ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้สรุปว่า ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมี 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• มีการน าเสนอตัวเลขเปรียบเทยีบ และงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

• ผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อ

ตัวเลขเปรียบเทยีบและผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน9 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน  

วรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน 

ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องอ่ืน 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X0 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25X1 

ขอ้มูลอ่ืน (หรือหัวขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวก 2 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)]10 

 

 

 
9
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับข้อมูลอ่ืน” 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน11 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  คือ ..... 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ตวัอย่างที่ 4 – งบการเงินเปรียบเทียบ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) 

• งบการเงินจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีต้องรายงานทั้งต่องบการเงนิงวดปัจจุบนัและงบการเงินงวดก่อนส าหรับการตรวจสอบงบ

การเงินปีปัจจุบัน 

• รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ ได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็น  

อย่างมีเงื่อนไข 

• เร่ืองที่ท าให้มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข 

• ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้จากเร่ืองดังกล่าวต่อตัวเลขในงวดปัจจุบันมีสาระส าคัญต่อทั้ง

งบการเงินงวดปัจจุบันและงวดก่อน ท าให้มีการเปล่ียนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของสภา

วิชาชีพบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากัด [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน12 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด  (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และ พ.ศ.25X0 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และ  

พ.ศ.25X0 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ...... บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตรา 

ร้อยละ 5 ต่อปีส าหรับอาคารและอัตราร้อยละ 20 ต่อปีส าหรับอุปกรณ์ ขาดทุนส าหรับปีจะเพิ่มขึ้นจ านวน 

XXX บาทในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25X0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้วย 

ค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน XXX บาทในปี พ.ศ.25X1 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25X0 และขาดทุน

สะสมจะเพิ่มขึ้นจ านวน XXX บาทในปี พ.ศ.25X0 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25X0 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

 

 

 

 
12
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืน” 



  สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 12 TSA 710 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน13 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที่ 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700 (ปรับปรุง)]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  คือ ..... 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

 

 
13
  หรือค าศัพท์อ่ืนที่เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายประเทศนั้น ๆ 


