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และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 805 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงิน

งบใดงบหน่ึงและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ที่เผยแพร่

เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็น

ภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดย

ได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับ

การพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปล

และทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมด

ที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 805 - ข้อพิจารณาพิเศษ 

– การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึงและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการ

ในงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบ

การเงินงบใดงบหน่ึงและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน © 

2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 805 

 

ขอ้พจิารณาพเิศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึง่  

และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ 
 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-3 

วันถอืปฏบิตั ิ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6 

ขอ้กาํหนด  

ข้อพิจารณาเม่ือตกลงรับงานสอบบัญชี 7-9 

ข้อพิจารณาเม่ือทาํการวางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชี 10 

การแสดงความเหน็ และการรายงานข้อพิจารณาในประเดน็ต่างๆ 11-17 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ขอบเขตของมาตรฐานฉบับน้ี ก1-ก4 

ข้อพิจารณาเม่ือตกลงรับงานสอบบัญชี ก5-ก9 

ข้อพิจารณาเม่ือทาํการวางแผน และปฏบิัติงานสอบบัญชี ก10-ก14 

การแสดงความเหน็ และการรายงานข้อพิจารณาในประเดน็ต่างๆ ก15-ก18 

ภาคผนวก 1  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนประกอบ รายการบัญชี หรือ

รายการในงบการเงิน 

 

ภาคผนวก 2  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบญัชี ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง และต่อ

ส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “ข้อพิจารณาพิเศษ ‐ การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง และ
การตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100-700 ใช้กบัการตรวจสอบงบการเงิน และให้มีการปรับปรุง

ตามความจําเป็นของสถานการณ์เม่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อควรพิจารณาพิเศษในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานการ

สอบบัญชีเม่ือใช้ในการตรวจสอบงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง หรือส่วนประกอบ รายการบัญชี 

หรือรายการในงบการเงินโดยเฉพาะเจาะจง งบการเงินใดงบการเงินหน่ึง หรือส่วนประกอบ 

รายการบัญชี หรือรายการในงบการเงิน อาจมีการจัดทาํขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หากมีการจัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้นาํ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
1
 มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก

4)  

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่ใช้กับรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการในกลุ่มซ่ึงออก

เน่ืองจากได้ปฏบิัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการในกลุ่ม ตามที่ได้รับการร้องขอ

จากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ (อ้างถงึมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
2
) 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่ได้ใช้แทนข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น 

และไม่ได้รวบรวมข้อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ของการ

ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงาน

ของผู้สอบบัญชีอื่น” 
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วตัถุประสงค ์

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเม่ือนาํมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน

งบใดงบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน คือ 

เพ่ือปฏบิัติงานอย่างเหมาะสมต่อข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

ก. การตกลงรับงาน 

ข. การวางแผนและการปฏบิตังิาน และ  

ค. การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบ 

หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

 

คําจํากดัความ 

 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของ มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับน้ี อ้างองิถงึ: 

ก. “ส่วนประกอบของงบการเงิน” หรือ “ส่วนประกอบ” หมายถึง “ส่วนประกอบ หรือ

บัญชี หรือรายการในงบการเงิน” 

ข. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก

โดย สภาวิชาชีพบัญชี และ  

ค. งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยปกติ ประกอบไปด้วยหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สาํคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินหรือส่วนประกอบ 

 

ขอ้กําหนด 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี  

 

การใชม้าตรฐานการสอบบญัช ี

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
3
 ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือ ส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ข้อกาํหนดน้ีมีผลบังคับไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะรับงาน

ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วยหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับงาน

ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วย ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการตรวจสอบ

งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินเหล่าน้ัน ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถกระทาํได้หรือไม่ในทางปฏบิัติ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5-ก6) 

 

                                                 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 18 
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้ 

 

8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํงบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่
4
 ในการตรวจสอบงบ

การเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ข้อกาํหนดดังกล่าวควรรวมถึง

การพิจารณาว่าการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะมีผลให้การนาํเสนองบการเงิน

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงข้อมูลที่สื่อผ่านงบ

การเงินหรือส่วนประกอบ และสามารถเข้าใจถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มี

สาระสาํคัญในข้อมูลที่สื่อผ่านงบการเงินหรือส่วนประกอบหรือไม่ 

 

รูปแบบของการแสดงความเห็น 

 

9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาํหนดให้ ข้อตกลงของการรับงานสอบบัญชี รวมรูปแบบ

ของรายงานที่ผู้สอบบัญชี
5
 จะออกในกรณขีองการตรวจสอบงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง หรือ

ส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ารปูแบบของการแสดงความเหน็

ที่คาดหมายมีความเหมาะสมในสถานการณน้ั์น ๆ หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8-ก9) 

 

ขอ้ควรพจิารณาในการวางแผน และปฏิบติังานตรวจสอบ 

 

10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ระบุว่ามาตรฐานการสอบบัญชีได้จัดทาํในกรอบของการ

ตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีสามารถปรับการใช้มาตรฐานตามความจาํเป็นในสถานการณ์

น้ัน เม่ือมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานกบัการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
6
 
7
 ในการวางแผน

และดาํเนินงานตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีควรปรับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ ตามความ

จาํเป็นภายใต้สถานการณข์องงานน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10-ก14) 

 

 

 

 

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 10(จ)  

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ฉ) อธบิายคาํจาํกดัความว่า “งบการเงิน” โดยปกติหมายถึง งบการเงิน

ที่ครบถ้วนสมบูรณ ์ตามข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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ขอ้พจิารณาในการแสดงความเห็นและการรายงาน 

  

11. ในการแสดงความเหน็และรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบ

การเงิน ผู้สอบบัญชีควรนาํข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
8
 มาปรับใช้ตาม

ความจาํเป็นในสถานการณข์องงานน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก16) 

 

การรายงานต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ และงบการเงินใดงบการเงินหนึ่ง หรือ

สว่นประกอบเฉพาะของงบการเงินเหล่านัน้ 

 

12. เม่ือผู้สอบบญัชีตอบตกลงรับงานเพ่ือรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือต่อส่วนประกอบ

เฉพาะของงบการเงินไปพร้อมกบัการรับงานเพ่ือตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณข์องกจิการ 

ผู้สอบบญัชีควรแสดงความเหน็แยกจากกนัสาํหรับงานแต่ละงาน 

 

13. งบการเงินงบใดงบหน่ึงที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินที่ได้

มีการตรวจสอบแล้ว อาจเผยแพร่ไปพร้อมกับงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ได้มีการ

ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าการนําเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือ

ส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินไม่ทาํให้เกิดความแตกต่างจากงบการเงินฉบับสมบูรณ์

อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีควรขอให้ผู้บริหารดาํเนินการแก้ไขสถานการณด์ังกล่าว ผู้สอบบัญชี

ควรแสดงความเหน็ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินแตกต่าง

จากความเหน็ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ในย่อหน้าที่ 15 และ 16 

ผู้สอบบัญชีไม่ควรออกรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือต่อส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินจนกว่าจะพอใจในความแตกต่างดังกล่าว 

 

การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป วรรคเน้น หรือ วรรคเร่ืองอื่น ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินฉบับสมบูรณข์องกจิการ  
 

14. หากความเหน็ของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณเ์ป็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป หรือรายงานดังกล่าวได้รวมวรรคเน้น หรือวรรคเร่ืองอื่น ผู้สอบบัญชีควร

ประเมินถึงผลกระทบที่มีต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือต่อ

ส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินเหล่าน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลง

ไป ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือต่อส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินเหล่าน้ัน หรือรวม

วรรคเน้น หรือวรรคเร่ืองอื่นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก17) 

 

 

                                                 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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15. หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า จาํเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ของกจิการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

ไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรวมการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขของผู้สอบบัญชีน้ันต่องบ

การเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของงบ

การเงินเหล่าน้ัน ในรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับดังกล่าว
9
 เน่ืองจากความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไขน้ันจะขัดแย้งกับความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ต่องบ

การเงินโดยรวมฉบับสมบูรณข์องกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18) 

 

16. หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า จาํเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการ แต่ภายใต้การตรวจสอบแยก

ต่างหากสาํหรับส่วนประกอบเฉพาะ ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพบว่าเป็น

การเหมาะสมที่จะแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่อส่วนประกอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะ

กระทาํการดังกล่าวได้กต่็อเม่ือ 

ก. ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้กระทาํดังกล่าว 

ข. ความเหน็ดังกล่าวแสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีซ่ึงไม่ได้ถูกจดัทาํรวมอยู่ ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีซ่ึงแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ 

และ 

ค. ส่วนประกอบเฉพาะดังกล่าว ไม่ได้เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินฉบับ

สมบูรณข์องกจิการ  

 

17. ผู้สอบบัญชีไม่ควรแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของงบการเงิน

ฉบับสมบูรณ์ หากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ ทั้งน้ี รวมถึงในกรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงที่ไม่ได้เผยแพร่รวมกนักบัรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็

ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็น เพราะว่างบการเงินงบใดงบหน่ึงน้ันถือเป็น

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินเหล่าน้ัน 

                                                 
9
 มาตรฐานการบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที่ 15 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ขอบเขต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 1) 

 

ก1.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้คาํจาํกัดความคาํว่า “ข้อมูลทางการเงินในอดีต” ว่า 

หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใดกิจการหน่ึง ซ่ึงได้มาจากระบบ

บัญชีของกจิการน้ัน และเกี่ยวกบัเหตุการณท์างเศรษฐกจิที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต 

หรือเกี่ยวกบัสภาวะหรือสถานการณท์างเศรษฐกจิ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอดีต
10

 

 

ก2.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้คาํจาํกดัความคาํว่า “งบการเงิน” ว่าหมายถงึ การนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินในอดีตอย่างมีแบบแผน รวมถงึหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้ทราบถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพันของกิจการ ณ 

ขณะใดขณะหน่ึง หรือการเปล่ียนแปลงของสิ่งเหล่าน้ันในช่วงเวลาหน่ึง ตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน โดยปกติแล้ว หมายถึงงบการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อกาํหนดในแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
11

 

 

ก3.  มาตรฐานการสอบบัญชีถูกกาํหนดขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
12

 จึงควรถูกปรับ

ใช้ตามความจาํเป็นในกรณีที่นาํไปใช้กบัการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น เช่น งบ

การเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

ใช้เพ่ือช่วยในการตรวจสอบในกรณดีังกล่าว (ภาคผนวก 1 รวมตัวอย่างเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงิน

ในอดีตอื่น ๆ ดังกล่าว) 

 

ก4. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล นอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินใน

อดีต ให้ดาํเนินการตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000
13

 เร่ืองงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

นอกเหนือจากการตรวจสอบ หรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 

 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลงรบังานสอบบญัชี 

การใช้มาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก5.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตาม (ก) ข้อกาํหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกบั ความเป็นอสิระในการตรวจสอบงบการเงิน 

และ (ข) มาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชี

ยังกําหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกําหนดแต่ละเร่ืองของมาตรฐานการสอบบัญชี        

                                                 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ซ) 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ช)  

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 2 

13
 มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 “งานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีต” 
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แต่ละฉบับ นอกเหนือจากในสถานการณ์การตรวจสอบซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่

เกี่ยวข้อง หรือข้อกาํหนดน้ันไม่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากข้อกาํหนดน้ันขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขบางประการ

และเง่ือนไขน้ันไม่เกดิขึ้น ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่ามีความจาํเป็นที่จะ

ไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหน่ึง โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบอื่นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อกาํหนดน้ัน 
14

 

 

ก6.  การปฎิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบงบการเงินงบ

ใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน อาจไม่สามารถกระทาํได้ในทางปฏบิัติถ้า

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วย ในกรณี

ดังกล่าวผู้สอบบัญชีมักไม่มีความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมรวมทั้งการควบคุม

ภายในในระดับเดียวกบัผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณข์องกจิการด้วย ผู้สอบ

บัญชียังไม่มีหลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกบัคุณภาพโดยทั่วไปของบันทกึทางบัญชีหรือข้อมูล

ทางบัญชีอื่น ซ่ึงจะได้มาจากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ดังน้ันผู้สอบ

บัญชีอาจต้องการหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนหลักฐานการตรวจสอบที่ได้มาจากการบันทกึ

บัญชีในกรณีของการตรวจสอบส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี

บางฉบับ กาํหนดปริมาณงานตรวจสอบไม่เป็นสัดส่วนกับส่วนประกอบที่รับการตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น ถงึแม้ว่าข้อกาํหนดของมาตรฐานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
15

 น่าจะเกี่ยวข้อง

กบัสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบตารางบัญชีลูกหน้ี การปฎบิัติตามข้อกาํหนดอาจไม่สามารถ

กระทาํได้ในทางปฎิบัติเพราะปริมาณงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า

การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีอาจไม่สามารถกระทาํได้ในทางปฏบิัติ ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกบัผู้บริหาร

กจิการว่างานตรวจสอบอกีประเภทหน่ึงอาจมีความเหมาะสมกว่าในทางปฏบิัติหรือไม่  

 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 

 

ก7.  งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินอาจมีการจัดทาํตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่จัดทาํ

โดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐานเกี่ยวกบัการจัดทาํงบการเงินฉบับ

สมบูรณ ์(ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ถ้าเป็นกรณีดังกล่าว การพิจารณาถึง

การยอมรับได้ของแม่บทที่เกี่ยวข้อง อาจหมายถึงการพิจารณาข้อกาํหนดทั้งหมดของแม่บทที่

ใช้เป็นเกณฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการนําเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบของงบ

การเงิน ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอหรือไม่  

 

                                                 
14

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 4, 18 และ 22-23 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง”  
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รูปแบบของการแสดงความเห็น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก8. รูปแบบของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
16 

 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
17

 

(ก)  เม่ือแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินฉบับสมบูรณ ์ที่จัดทาํตามแม่บทการ

นาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ความเหน็ของผู้สอบบัญชีใช้ข้อความว่า งบการเงิน

แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] 

เว้นแต่จะมีการกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น และ 

(ข)  เม่ือแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินฉบับสมบูรณ ์ที่จัดทาํตามแม่บทการ

ปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีกล่าวว่า งบการเงินจัดทาํในส่วนที่เป็น

สาระสาํคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] 

 

ก9.  ในกรณีของงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน แม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนาํเสนองบการเงิน

หรือส่วนประกอบ กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้ นเม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอิง 

ตามเกณฑข์องแม่บทรายงานทางการเงินที่กาํหนดโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับใน

การออกมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทาํงบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตัวอย่าง เช่น มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน) ดังน้ันผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่ารูปแบบของการแสดงความเหน็ที่คาดไว้

มีความเหมาะสมหรือไม่ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่อาจมี

ผลกระทบต่อการพิจารณาว่าจะใช้ข้อความ “ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ” ในความเหน็

ของผู้สอบบัญชี รวมถงึ 

• แม่บทรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อจาํกดัไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการ

จัดทาํงบการเงินฉบับสมบูรณห์รือไม่ 

• งบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน จะ 

o เป็นไปตามข้อกาํหนดแต่ละข้อของแม่บทที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินเฉพาะ หรือ

ส่วนประกอบเฉพาะ และการนาํเสนอของงบการเงินหรือส่วนประกอบ รวมทั้ง

หมายเหตุที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

o หากจาํเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ การนาํเสนออย่างถูกต้องตามที่ควร การ

เปิดเผยข้อมูลเกินกว่าที่กาํหนดไว้อย่างเจาะจงของแม่บทหรือในกรณียกเว้น 

ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของแม่บท หรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 8 

17
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 35-36 
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การตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงความเหน็ที่คาดว่าเป็นการพิจารณา 

ตามวิจารณญานทางวิชาชีพ การตัดสินใจดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการใช้ข้อความ 

“ถูกต้องตามที่ควรสาระสาํคัญ” หรือ ในความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงินจัดทาํตามแม่บทการนาํเสนออย่างถูกต้องตามที่ควร 

ว่าเป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานที่ควบคุมดังกล่าวหรือไม่ 

 

ขอ้พจิารณาในการวางแผน และปฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก 10. ความเกี่ยวข้องของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ ควรมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง แม้

ในกรณทีี่มีการตรวจสอบเพียงส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีเช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550
19

 และมาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 570 ตามหลักการมีความเกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเพราะว่าส่วนประกอบอาจมีการแสดง

ข้อมูลผิดพลาดซ่ึงเป็นผลจากการทุจริต ผลกระทบจากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั หรือข้อผดิพลาดจากการใช้สมมุติฐานเร่ืองการดาํเนินงานต่อเน่ือง ภายใต้แม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

ก 11. นอกจากน้ัน มาตรฐานการสอบบัญชีได้มีการจัดทาํในกรอบ ของการตรวจสอบงบการเงิน
20

 

ในกรณขีองการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ให้

ทาํการปรับเปล่ียนตามความจาํเป็นให้เข้ากบัสถานการณ์ในการตรวจสอบน้ันๆ ตัวอย่างเช่น 

หนังสือรับรองของผู้บริหารของกิจการต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์จะถูกแทนที่ด้วยหนังสือ

รับรองของผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับการนําเสนองบการเงิน หรือส่วนประกอบตามที่

กาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

 

ก 12. ในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน พร้อมกับการ

ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถที่จะใช้หลักฐานการ

ตรวจสอบ ที่ได้จากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน

หรือส่วนประกอบของงบการเงิน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชี 

วางแผนและปฏบิัติการตรวจสอบงบการเงิน หรือส่วนประกอบให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบ 

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินหรือ

ส่วนประกอบ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการ

ตรวจสอบงบการเงิน” 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 
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ก 13. งบการเงินแต่ละงบและส่วนประกอบอื่นๆของงบการเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินฉบับ

สมบูรณ ์รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ต่างมีความสมัพันธก์นั ดังน้ันในการ

ตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจไม่

สามารถจะพิจารณางบการเงินหรือส่วนประกอบในลักษณะที่แยกเป็นเอกเทศ ส่งผลให้ผู้สอบ

บัญชีอาจต้องปฏบิัติการตามวิธีการเกี่ยวกบัการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกนัเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 

ก 14. นอกจากน้ัน ความมีสาระสาํคัญที่ใช้กบังบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือส่วนประกอบเฉพาะของงบ

การเงิน อาจมีระดับตํ่ากว่า ความมีสาระสาํคัญที่ใช้กบังบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการ สิ่งน้ี

จะมีผลกระทบต่อ ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบและการประเมินการแสดง

ข้อมูลที่ผดิพลาดที่ไม่ได้มีการแก้ไข   

 

ขอ้พจิารณาในการแสดงความเห็นและการรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11, 14) 

 

ก 15. ในการแสดงความเหน็ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า 

งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระสาํคัญต่อข้อมูลที่นาํเสนอในงบการเงิน
21

 ในกรณี

ของงบการเงินแต่ละงบหรือส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน มีความสาํคัญที่งบการเงินน้ัน

หรือส่วนประกอบ รวมทั้งหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกาํหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงผลกระทบของ

รายการและเหตุการณท์ี่มีสาระสาํคัญต่อข้อมูลที่สื่อผ่านงบการเงินหรือส่วนประกอบ 

 

ก 16. ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับน้ี มีตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบ

หน่ึงและส่วนประกอบเฉพาะของงบการเงิน 

 

การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป วรรคเนน้ หรือวรรคเรือ่งอืน่ ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ต่องบการเงินฉบบัสมบูรณข์องกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14-15) 
 

ก 17. ถงึแม้ว่ามี การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการ มี

วรรคเน้นหรือวรรคเร่ืองอื่น จะไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือองค์ประกอบที่ได้รับการ

ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชียังคงถือว่ามีความเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงความเห็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไปไว้ในวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินหรือส่วนประกอบ 

เพราะว่าผู้สอบบัญชีใช้วิจารณญานแล้วเหน็ว่า มีความเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้ต่องบ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 13 (ง) 
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การเงิน หรือส่วนประกอบที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว หรือรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

(โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706)
22

 

 

ก 18.  การไม่แสดงความเหน็เกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในรายงานของผู้สอบบญัชี

ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ และการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับฐานะทาง

การเงินสามารถกระทาํได้ เน่ืองจาก การไม่แสดงความเหน็ใช้กบัผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดเท่าน้ัน และไม่ได้ใช้กบังบการเงินโดยรวม
23
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 6 

23
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ย่อหน้าที่ ก8 และ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” ย่อหน้าที่ ก16  
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3) 

 

ตวัอย่างของส่วนประกอบเฉพาะ หรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน 

 

• บัญชีลูกหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ หน้ีสินจากโครงการบาํเหนจ็บาํนาญ การ

บันทกึมูลค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ หรือ หน้ีสนิสาํหรับ “ที่เกดิขึ้นแต่ยังไม่ได้รายงาน” 

ของกลุ่มธุรกจิประกนัภัย รวมถงึหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง  

• ตารางรายการสนิทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และรายได้จากโครงการบาํเหนจ็

บาํนาญ รวมถงึหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 

• ตารางทรัพย์สนิสทุธ ิรวมถงึหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 

• ตารางการจ่ายชาํระเงินที่เกี่ยวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึการอธบิายในหมายเหตุ 

• ตารางการสมทบกาํไร หรือโบนัสพนักงาน รวมถงึการอธบิายในหมายเหตุ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินงบใดงบหนึง่ และต่อส่วนประกอบเฉพาะของงบ

การเงิน 

 

ตวัอย่างที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง ที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป (เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างน้ีหมายถึงแม่บทการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร)  

ตัวอย่างที่ 2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ง ที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ (เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างน้ีหมายถึงแม่บทการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร)  

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่อเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการ ในงบการเงิน 

ที่จัดทาํตามข้อกาํหนดของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

ตัวอย่างน้ีหมายถงึแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์  
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ตวัอย่างที ่1 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

 

• การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน (หมายถงึ งบการเงินเพียงงบเดียว) 

• งบแสดงฐานะการเงินจัดทาํโดยผู้บริหารของกจิการตามข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงิน ในประเทศ ก ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบแสดงฐานะการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง คือแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ซ่ึง

ออกแบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ในวงกว้าง  

• ข้อตกลงของการรับงานตรวจสอบ แสดงคาํอธบิายเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหาร ต่อ

งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรปุว่า เป็นการเหมาะสมที่จะใช้ข้อความ “ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ” 

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 พ.ศ. ธนัวาคม 25X1 

หมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”) 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
24

 ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามข้อกาํหนด

ต่างๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินของประเทศ ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินน้ี และ

รับผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด  

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี  

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่  
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 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

งบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
25 

การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้องตามควรในสาระสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินของประเทศ ก ที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินดังกล่าว 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี] 
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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํ ดังน้ี “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ      

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 19 TSA 805 

ตวัอย่างที ่2 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

 

• การตรวจสอบ งบรายรับและรายจ่าย (หมายถงึ งบการเงินงบใดงบหน่ึง) 

• งบการเงินจัดทาํโดยผู้บริหารของกจิการ ตามเกณฑเ์งินสดรับและเงินสดจ่าย เพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการข้อมูลกระแสเงินสดรับจากเจ้าหน้ี ผู้บริหารมีทางเลือกอื่นสาํหรับแม่บทการ

รายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องคือ แม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ซ่ึง

ออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง
26

 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรปุว่า เป็นการเหมาะสมที่จะใช้ข้อความว่า “ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ” 

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

• ไม่มีข้อจาํกดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี  

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบรายรับและรายจ่ายของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ (รวมเรียกว่า 

“งบการเงิน”) งบการเงินจัดทาํโดยผู้บริหารโดยใช้เกณฑเ์งินสดรับและเงินสดจ่าย ตามที่อธิบายไว้

ในหมายเหตุข้อ.... 
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
27 
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามตามเกณฑ์

เงินสดรับและจ่ายที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ.... ซ่ึงรวมทั้งการกาํหนดให้เกณฑ์เงินสดรับและจ่าย

เป็นเกณฑท์ี่ยอมรับได้ในการจัดทาํงบการเงินภายใต้สถานการณด์ังกล่าว และรับผดิชอบเกี่ยวกบัการ

ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 มีข้อกาํหนดและคาํแนะนาํเกี่ยวกบัรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน ที่จัดทาํ

ตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

27
 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 20 TSA 805 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี  

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่  

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

งบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับปี

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ ตามเกณฑเ์งินสดรับและ

เงินสดจ่าย ดังที่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ.... 

 

เกณฑก์ารจดัทําบญัชี 

 

โดยไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงการแสดงความเหน็ ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตในหมายเหตุข้อ..... ซ่ึง

อธิบายเกณฑ์ทางบัญชีดังกล่าว งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูลแก่ เจ้าหน้ี กกก ดังน้ัน งบ

การเงินดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี] 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 21 TSA 805 

ตวัอย่างที ่3 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

  

• การตรวจสอบหน้ีสนิ สาํหรับ รายการชดเชยค่าเสยีหายซ่ึง “เกดิขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงาน” 

ต่อกลุ่มรายการกรมธรรม์ประกันภัย (หมายถึง ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบ

การเงิน) 

• ข้อมูลทางการเงินจัดทาํโดยผู้บริหารของกจิการ ตามข้อกาํหนดในการรายงานการตั้งประมาณ

การที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแล ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่นสาํหรับ

แม่บทในการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องคือแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์ซ่ึงออกแบบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง
28

 

• ข้อตกลงการรับงานตรวจสอบแสดงคาํอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบ

การเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• มีข้อจาํกดัในการเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชี  

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตารางรายงานหน้ีสนิจาการเรียกร้องค่าเสยีหายซ่ึง “ที่เกดิขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงาน” 

ของบริษัท ประกนัภัย กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 (“ตารางรายงาน”) ตารางรายงาน

ดังกล่าวจัดทาํโดยผู้บริหารของกจิการโดยใช้เกณฑ ์[อธบิายถึงเกณฑก์ารรายงานการตั้งประมาณการ

ที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกบัดูแล] 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
29

 ต่อตารางรายงาน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทาํตารางรายงานตาม [อธิบายถึงเกณฑ์การรายงานการตั้ง

ประมาณการที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแล] และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํตารางรายงานที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด  

 

 

 

 

 

                                                 
28

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 มีข้อกาํหนดและคาํแนะนาํเกี่ยวกบัรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน ที่จัดทาํ

ตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

29
 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 22 TSA 805 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี  

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อตารางรายงานดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่าตารางรายงานปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่   

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในตารางรายงาน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

ตารางรายงานไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนอตารางรายงานโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอตารางรายงานโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อมูลทางการเงินในตารางรายงานหน้ีสินสาํหรับรายการชดเชยค่าเสียหายซ่ึง 

“เกดิขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงาน” ของบริษัท ประกนัภัย กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

ได้มีการจัดทาํเป็นไปตาม [อธบิายถงึเกณฑก์ารรายงานการตั้งประมาณการที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่

มีอาํนาจในการกาํกบัดูแล] ในสาระสาํคัญ 

 

เกณฑก์ารจดัทําบญัชีและขอ้จํากดัในการเผยแพร่ 

 

โดยไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงการแสดงความเห็น ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตในหมายเหตุข้อ...ซ่ึง

อธบิายถงึเกณฑก์ารจัดทาํบัญชี ตารางรายงานจัดทาํเพ่ือให้บริษัท ประกนัภัย กขค จาํกดั ปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดของธุรกจิประกนัภัย ดังน้ันตารางรายงานดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมในการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

อื่น รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์สาํหรับกจิการ บริษัท ประกนัภัย กขค จาํกดั และ ธุรกจิประกนัภัย

เท่าน้ัน และไม่ควรเผยแพร่แก่ บุคคลอื่นนอกจาก บริษัท ประกันภัย กขค จํากัด และธุรกิจ

ประกนัภัย 
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[ลายมือช่ือของผู้สอบบญัชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบญัชี] 

 


