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ISA™ 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง และการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปล ISA™ 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใด     

งบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ได้รับการพิจารณา

จาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ ISA™ 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ

งบการเงินงบใดงบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงินที่

ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใด

งบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ©  2016 สงวน

ลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ ISA™ 805 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ 

– การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการ

ในงบการเงิน ©  2016 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : ISA™ 805 (Revised), Special Considerations – Audits of Single Financial 

Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement ISBN: 978-

1-60815-261-2 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 805 )บรบับรรป( 

ขอ้พิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบปบการเปินปบใดปบหนึป่ 

และการตรวจสอบเฉพาะส่วนบระกอบ บญัชี หรือรายการในปบการเปิน 

(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

ค าน า 
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วันถือปฏบัิติ 4 

วตัถรบระสปค ์ 5 

ค าจ ากดัความ 6 
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การแสดงความเหน็และข้อพิจารณาในการรายงาน 11-17 

การน าไบบฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ก1-ก4 

ข้อพิจารณาเมื่อตกลงรับงานสอบบัญชี ก5-ก9 

ข้อพิจารณาเมื่อท าการวางแผนและปฏบัิติงานสอบบัญชี ก10-ก15 

การแสดงความเหน็และข้อพิจารณาในการรายงาน ก16-ก28 

ภาคผนวก 1  ตัวอย่างของเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

ภาคผนวก 2  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง และต่อ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใด
งบหน่ึง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน” ควรอ่าน

ร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ    

การปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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 1 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ค าน า 

ขอบเขตขอปมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100-700 ใช้กับการตรวจสอบงบการเงิน และให้มี              

การปรับเปล่ียนตามความจ าเป็นของสถานการณ์เมื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินใน

อดีตอื่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อควรพิจารณาพิเศษในการประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานการสอบบัญชีเมื่อใช้ในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือการตรวจสอบ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงินอาจมีการจัดท าขึ้ นตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป หรือ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หากมีการจัดท าตามแม่บทเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ให้น ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง)
1
 มาประยุกต์ใช้ใน

การตรวจสอบด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก4)  

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการในกลุ่มซ่ึงออก

เน่ืองจากได้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการในกลุ่มตามที่ได้รับการร้องขอ

จากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ (อ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
2
) 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ใช้แทนข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น 

และไม่ได้รวบรวมข้อพิจารณาพิเศษทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ของ      

การปฏบัิติงานสอบบัญชี 

วนัถอืบฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ส าหรับรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงินโดยเฉพาะเจาะจง ณ วันใดวันหน่ึง 

ให้น ามาตรฐานการสอบบัญชีมาถือปฏบัิติ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

  

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 
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 2 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

วตัถรบระสปค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเมื่อน ามาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน

งบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน คือ ระบุ

ข้อพิจารณาพิเศษอย่างเหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปนี้  

ก. การตกลงรับงาน 

ข. การวางแผนและการปฏบัิติงาน และ  

ค. การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบ 

หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 

ค าจ ากดัความ 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี อ้างองิถึง: 

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

หรือรายการในงบการเงิน” 

ข. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี และ  

ค. งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยที่

เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลปรบัปานสอบบญัชี 

การน ามาตรฐานการสอบบญัชีไปปฏิบติั 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
3
 ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ข้อก าหนดน้ีมีผลบังคับไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะรับงาน

ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วยหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับงาน

ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วย ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการตรวจสอบ

งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินเหล่าน้ัน ตามมาตรฐาน     

การสอบบัญชีจะสามารถกระท าได้หรือไม่ในทางปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก6) 

                                                 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 18 
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 3 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้

8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่
4
 ในการตรวจสอบ       

งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ข้อก าหนดดังกล่าวควร

รวมถึงการพิจารณาว่าการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะมีผลให้การน าเสนอ   

งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงข้อมูลที่

เปิดเผยผ่านงบการเงินหรือส่วนประกอบ และสามารถเข้าใจถึงผลกระทบของรายการและ

เหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญในข้อมูลที่ แสดงในงบการเ งินหรือส่วนประกอบหรือไม่            

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

การแสดงความเห็น 

9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ข้อตกลงของการรับงานสอบบัญชีรวมรูปแบบ

ของรายงานที่ผู้สอบบัญชีจะออก
5
 ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ารูปแบบของการแสดงความเหน็

ที่คาดหมายมีความเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน ๆ หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก9) 

ขอ้พจิารณาเมือ่ท าการวาปแผนและบฏิบติัปานสอบบญัชี 

10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ระบุว่ามาตรฐานการสอบบัญชีได้จัดท าในกรอบของ    

การตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีสามารถปรับการใช้มาตรฐานตามความจ าเป็นในแต่ละ

สถานการณ์ เมื่อมีการประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
6,7

 ในการวางแผน

และด าเนินงานตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีควรปรับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ตาม  

ความจ าเป็นภายใต้สถานการณ์ของงานการตรวจสอบน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10-ก15) 

การแสดปความเห็นและขอ้พจิารณาในการรายปาน 

11. ในการแสดงความเหน็และรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของ 

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
8
 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) มาปรับใช้ตามความจ าเป็นในสถานการณ์

ของงานน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16-ก22)  

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 10(จ)  

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 2 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที่ 13(ฉ) อธิบายค าจ ากัดความว่า “งบการเงิน” โดยปกติหมายถึง งบการเงินที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

การรายงานต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ และงบการเงินงบใดงบหนึ่ง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินเหล่านัน้ 

12. เมื่ อผู้สอบบัญชีตอบตกลงรับงานเพ่ือรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินไปพร้อมกบัการรับงานเพ่ือตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ

กจิการ ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็ส าหรับงานแต่ละงานแยกจากกนั 

13. งบการเงินงบใดงบหน่ึงที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินที่ได้

มีการตรวจสอบแล้ว อาจเผยแพร่ไปพร้อมกับงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ได้มีการ

ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าการน าเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินไม่ท าให้เกิดความแตกต่างจากงบการเงินฉบับสมบูรณ์อย่าง

เพียงพอ ผู้สอบบัญชีควรขอให้ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีควร

แสดงความเหน็ต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินแตกต่างจาก

ความเหน็ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในย่อหน้าที่ 15 และ 16 

ผู้สอบบัญชีไม่ควรออกรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือต่อเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินจนกว่าจะพอใจในความแตกต่างดังกล่าว 

การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ

กิจการ ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน และ

ส าหรับการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเร่ืองน้ันๆ 

14. หากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 

(ก) การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง)
9 

(ข)  วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ หรือวรรคเร่ืองอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

706 (ปรับปรุง)
10

 

(ค)  ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
11 

(ง)  การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
12
 หรือ  

(จ)  ข้อความอธบิายถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง

ของข้อมูลอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)13
  

                                                 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

10
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตกุารณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต” 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 22 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 13 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรงุ) “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น” ย่อหน้าที่ 22 (จ)( 2) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณานัย(ถ้ามี)ของเร่ืองต่างๆ เหล่าน้ี ที่มีต่อการตรวจสอบงบการเงิน   

งบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน และการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเร่ือง

น้ันๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23-ก27) 

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการ 

15. หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า จ าเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง) ไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรวมการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขของผู้สอบบัญชี

น้ันต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ  

งบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ัน ในรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเดียวกัน
14
 เน่ืองจากความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไขน้ันจะขัดแย้งกับความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28) 

16. หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า จ าเป็นต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการ แต่ภายใต้การตรวจสอบเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพบว่าเป็นการเหมาะสมที่จะแสดงความเหน็

อย่างไม่มีเง่ือนไขต่อส่วนประกอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะกระท าการดังกล่าวได้กต่็อเมื่อ 

ก. ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้กระท าดังกล่าว 

ข. ความเหน็ดังกล่าวแสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงไม่ได้ถูกจัดท ารวมอยู่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ และ 

ค. ส่วนประกอบดังกล่าว ไม่ได้เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ

กจิการ  

17. ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของงบการเงิน

ฉบับสมบูรณ์หากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงินโดยรวมฉบับสมบูรณ์ ทั้งน้ี รวมถึงในกรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินงบใดงบหน่ึงที่ไม่ได้เผยแพร่รวมกันกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเหน็ว่า

งบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็น เพราะว่างบการเงินงบใดงบหน่ึงน้ันถือเป็น

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของงบการเงินเหล่านั้น 

  

                                                 
14

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 15 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 6 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

การน าไบบฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1,6(ค)) 

ก1.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้ค าจ ากัดความค าว่า “ข้อมูลทางการเงินในอดีต” ว่า 

หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใดกิจการหน่ึง ซ่ึงได้มาจากระบบบัญชี

ของกจิการน้ัน และเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิที่เกดิข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หรือ

เกี่ยวกบัสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอดีต
15

 

ก2.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ให้ค าจ ากดัความค าว่า “งบการเงิน” ว่าหมายถึง การน าเสนอ

ข้อมูลทางการเงินในอดีตอย่างมีแบบแผน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สื่อสารให้ทราบถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพันของกิจการ ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

หรือการเปล่ียนแปลงของสิ่งเหล่าน้ันในช่วงเวลาหน่ึง ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน     

โดยปกติแล้ว “งบการเงิน” หมายถึงงบการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อก าหนดในแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง แต่ยังสามารถใช้อ้างถึงงบการเงินงบใดงบหน่ึงได้         

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประกอบด้วยข้อมูลเชิงบรรยายหรือพรรณนา ตามที่แม่บท 

การรายงานทางการเงินก าหนดไว้ หรืออนุญาต หรือเป็นที่ยอมรับ ในหน้างบการเงิน หรือ  

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเปิดเผยในงบการเงินโดยใช้การอ้างอิง
16
 ดังกล่าวใน  

ย่อหน้าที่ 6(ค) การอ้างอิงงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ก3.  มาตรฐานการสอบบัญชีถูกก าหนดขึ้ นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
17
 จึงควรถูก

ปรับเปล่ียนตามความจ าเป็นในกรณีที่น าไปใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น 

เช่น งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีใช้เพ่ือช่วยในการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว (ภาคผนวก 1 รวมตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูล 

ทางการเงินในอดีตอื่น ๆ ดังกล่าว) 

ก4. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล นอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน    

ในอดีต ให้ด าเนินการตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)
18
  

                                                 
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ช) 
16

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ฉ) 

17
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 2 

18
 มาตรฐานงานให้ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรงุ) “งานที่ให้ความเช่ือมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล     

ทางการเงินในอดีต” 
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ขอ้พจิารณาเมือ่ตกลปรบัปานสอบบญัชี 

การน ามาตราฐานการสอบบญัชีไปปฎิบติั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7) 

ก5.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตาม (ก) ข้อก าหนด   

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอสิระที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงบการเงิน และ 

(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชียัง

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบัิติตามข้อก าหนดแต่ละเร่ืองของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ 

นอกเหนือจากในสถานการณ์การตรวจสอบซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดไม่เกี่ยวข้อง หรือ

ข้อก าหนดน้ันไม่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากข้อก าหนดน้ันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการและเง่ือนไข

น้ันไม่เกิดขึ้ น ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่ามีความจ าเป็นที่จะไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหน่ึง โดยใช้วิธีการตรวจสอบอื่น

เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น
19
  

ก6.  การปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ือการตรวจสอบงบการเงิน

งบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน อาจไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติ

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วย ในกรณี

ดังกล่าวผู้สอบบัญชีมักไม่มีความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมรวมทั้งการควบคุม

ภายในในระดับเดียวกับผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการด้วย  

ผู้สอบบัญชียังไม่มีหลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพโดยทั่วไปของบันทกึทางบัญชีหรือ

ข้อมูลทางบัญชีอื่น ซ่ึงจะได้มาจากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ดังน้ัน

ผู้สอบบัญชีอาจต้องการหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนหลักฐานการตรวจสอบที่ได้มาจาก    

การบันทึกบัญชีในกรณีของการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐาน    

การสอบบัญชีบางฉบับ ก าหนดปริมาณงานตรวจสอบไม่เป็นสัดส่วนกับส่วนประกอบที่รับ 

การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าข้อก าหนดของมาตรฐานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง) น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบตารางบัญชีลูกหน้ี การปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดอาจไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติเพราะปริมาณงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบ

ของงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีอาจไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติ ผู้สอบบัญชี

อาจปรึกษาหารือกบัผู้บริหารกิจการว่างานตรวจสอบอกีประเภทหน่ึงอาจมีความเหมาะสมกว่า

ในทางปฏบัิติหรือไม่  

                                                 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 14, 18 และ 22-23 
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีย่อมรบัได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 8) 

ก7.  งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินอาจมีการจัดท าตามแม่บท  

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

จัดท าโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน

ฉบับสมบูรณ์  (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ถ้าเป็นกรณีดังกล่าว          

การพิจารณาถึงการยอมรับได้ของแม่บทที่เกี่ยวข้อง อาจหมายถึงการพิจารณาข้อก าหนด

ทั้งหมดของแม่บทที่ใช้เป็นเกณฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการน าเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอหรือไม่  

รูปแบบของการแสดงความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก8. รูปแบบของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
20 

 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรุง)
21

 

(ก)  เม่ือแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่จัดท าตามแม่บท  

การน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ควร ความเห็นของผู้สอบบัญชีใช้ข้อความว่า         

งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง] เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น และ 

(ข)  เมื่อแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ที่จัดท าตามแม่บท 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีกล่าวว่า งบการเงินจัดท าในส่วนที่

เป็นสาระส าคัญตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] 

ก9.  ในกรณีของงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน แม่บท         

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการน าเสนอ        

งบการเงิน หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้ นเมื่ อแม่บท       

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอ้างอิงตามเกณฑ์ของแม่บทรายงานทางการเงินที่ก  าหนด

โดยองค์กรที่มีอ านาจหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท า 

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตัวอย่าง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ดังน้ันผู้สอบบัญชี

จะพิจารณาว่ารูปแบบของการแสดงความเหน็ที่คาดไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ภายใต้แม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาว่าจะใช้ข้อความ 

“ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” ในความเหน็ของผู้สอบบัญชี รวมถึง 

 แม่บทรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อจ ากัดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการ

จัดท างบการเงินฉบับสมบูรณ์หรือไม่  

                                                 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 8 

21
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 25-26 
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 งบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน จะ 

o เป็นไปตามข้อก าหนดแต่ละข้อของแม่บทที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินงบใดงบ

หน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบ และการน าเสนองบการเงินหรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

o หากจ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์  การน าเสนออย่างถูกต้องตามที่ควร    

การเปิดเผยข้อมูลเกินกว่าที่ก  าหนดไว้อย่างเจาะจงของแม่บทหรือในกรณี

ยกเว้น ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บทหรือไม่ 

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงความเหน็เป็นเร่ืองของวิจารณญาณ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การตัดสนิใจดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการใช้ข้อความ “ถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญ” ในความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทการน าเสนออย่างถูกต้องตามที่ควร ว่าเป็นที่

ยอมรับต่อหน่วยงานที่ควบคุมดังกล่าวหรือไม่ 

ขอ้พจิารณาเมือ่ท าการวาปแผนและบฏิบติัปานสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก10. ความเกี่ยวข้องของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ ควรมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง  

แม้ในกรณีที่มีการตรวจสอบเพียงเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี

เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550
23

 และมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) ตามหลักการมีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งน้ีเพราะว่า

ส่วนประกอบอาจมีการแสดงข้อมูลผิดพลาดซ่ึงเป็นผลจากการทุจริต ผลกระทบจากรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือข้อผิดพลาดจากการใช้หลักการบัญชีเร่ือง          

การด าเนินงานต่อเน่ือง ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาบุคคลที่

เหมาะสมซ่ึงอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการที่จะต้องสื่อสาร
24
 มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 260 (ปรับปรุง) ระบุว่า ในบางกรณีผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการบริหารกิจการ และการน าข้อก าหนดของการสื่อสารไปใช้ได้จ าต้องมีการปรับเปล่ียน

โดยตระหนักถึงสถานะดังกล่าว
25
 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินฉบับสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ     

ในการสอดส่องดูแลการจัดท างบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบ อาจจะไม่ใช่ 

ผู้มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการจัดท างบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ัน 

  

                                                 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 

23
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บคุคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 11 

25
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 10(ข), 13, ก1(จุดที่ 3), ก2, ก8 
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ก12. นอกจากน้ัน มาตรฐานการสอบบัญชีได้มีการจัดท าในกรอบของการตรวจสอบงบการเงิน
26
  

ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน  

ให้ท าการปรับเปล่ียนตามความจ าเป็นให้เข้ากับสถานการณ์ในการตรวจสอบน้ันๆ 

ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองของผู้บริหารของกิจการต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์จะถูกแทนที่

ด้วยหนังสอืรับรองของผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับการน าเสนองบการเงิน หรือส่วนประกอบ

ตามที่ก  าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

ก13. เร่ืองที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ อาจมีนัยต่อการตรวจสอบ

งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบของงบการเงิน (อ่านย่อหน้าที่ 14) เมื่อวางแผน

และปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน พร้อม

กับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถที่จะใช้หลักฐาน 

การตรวจสอบที่ได้จากการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน

หรือส่วนประกอบของงบการเงิน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชี 

วางแผนและปฏบัิติการตรวจสอบงบการเงิน หรือส่วนประกอบให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบ

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินหรือ

ส่วนประกอบ 

ก14. งบการเงินแต่ละงบการเงินซ่ึงประกอบกันขี้ นเป็นงบการเงินที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างมีความสัมพันธ์กัน ดังน้ันในการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถจะพิจารณางบการเงินหรือ

ส่วนประกอบในลักษณะที่แยกเป็นเอกเทศ ดังน้ันผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องปฏิบัติการ    

ตามวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การตรวจสอบ 

ก15. นอกจากน้ัน ความมีสาระส าคัญที่ก  าหนดส าหรับงบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงินอาจมีระดับต ่ากว่าความมีสาระส าคัญที่ก  าหนดส าหรับงบการเงิน

ฉบับสมบูรณ์ของกิจการ สิ่ ง น้ีจะมีผลกระทบต่อลักษณะ เวลา และขอบ เขตของวิธี           

การตรวจสอบและการประเมินการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่ไม่ได้มีการแก้ไข   

  

                                                 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 2 
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การแสดปความเห็นและขอ้พจิารณาในการรายปาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

ก16. ในการแสดงความเหน็ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ประเมินว่า งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าใจได้ถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่น าเสนอใน          

งบการเงิน
27
 ในกรณีของงบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน        

มีความส าคัญที่งบการเงินน้ันหรือส่วนประกอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อก าหนด

ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงผลกระทบ

ของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่เปิดเผยผ่านงบการเงินหรือส่วนประกอบ 

ก17. ภาคผนวก 2 มีตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงและ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ตัวอย่างอื่นของรายงานผู้สอบบัญชีอาจจะเกี่ยวข้องกับ 

การรายงานที่มีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน (ดูตัวอย่าง

ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 720 (ปรับปรุง) และมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 706 (ปรับปรุง)) 

การน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติกบัการรายงานทีมี่ต่องบการเงิน 

งบใดงบหนึง่หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน 

ก18. ย่อหน้า 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี อธิบายว่าผู้สอบบัญชีต้องน ามาตรฐาน      

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติใช้ตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ใน

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของ 

งบการเงิน ในการถือปฏิบัติดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรายงาน 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่นๆ ตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ข้อพิจารณา

พิเศษดังกล่าวในย่อหน้า ก15 – ก19 อาจมีประโยชน์ 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

ก19. การอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชี
28
 ที่ เกี่ ยวกับ             

การด าเนินงานต่อเน่ืองอาจต้องปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น ขึ้ นอยู่กับการน าแม่บท        

การรายงานทางการเงินไปปฏบัิติในการจัดท างบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบ

ของงบการเงิน การอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี29ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจ

ต้องปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 
(ปรับปรุง) มาปรับใช้ในสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบอย่างไร 

                                                 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 13(จ) 

28
 มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 34(ข) และ ก48 

29
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 39(ข)(4) 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
30
ส าหรับ         

การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน มาตรฐาน   

การสอบบัญชี รหัส 701 จะน ามาใช้เมื่อการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน หรือส่วนประกอบของงบการเงินดังกล่าวถูกก าหนดโดยกฎหมาย

หรือข้อบังคับ หรือผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เมื่อเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบได้ถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง 

หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน ให้น ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปใช้ทั้งฉบับ
31

 

ข้อมูลอื่น 

ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อมูลอื่น ในเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี รายงานที่มีงบการเงินงบใด 

งบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง

ที่แสดงในงบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินให้แก่เจ้าของ (หรือ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่คลายกัน) จะถือว่าเป็นรายงานประจ าปีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

720 (ปรับปรุง) เมื่อผู้สอบบัญชีทราบว่ากิจการมีแผนที่จะออกรายงานดังกล่าว ให้ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ที่น าไปใช้ในการตรวจสอบ

งบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือส่วนประกอบของงบการเงิน 

ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

ก22.  ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ที่ให้แสดงช่ือผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้น าไปปฏบัิติใช้ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน

งบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์
32
 ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้แสดงช่ือของผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชี หรืออาจตัดสินใจแสดงช่ือเมื่อมีการรายงานต่อ  

งบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือต่อส่วนประกอบของงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

  

                                                 
30

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 30 

31
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 31 

32
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 46 และ ก61-ก63 
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การรายงานต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการและต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ

กิจการต่อการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินและ      

การรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเร่ืองน้ันๆ 

ก23. ย่อหน้าที่ 14 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ของเร่ืองที่อยู่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือ

เฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน และส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีต่อเร่ืองน้ัน ๆ การ

พิจารณาว่าเร่ืองที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์น้ันจะเกี่ยวข้องกับ

บริบทของงานที่ต้องรายงานต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบ

การเงินหรือไม่ เป็นเร่ืองที่ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก24. ปัจจัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณานัยดังกล่าว รวมถึง  

 ลักษณะของเร่ืองที่อธิบายในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์และ

ขอบเขตของเร่ืองที่ เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงิน 

 การแผ่กระจายของเร่ืองที่อธบิายไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

 ลักษณะและขอบเขตของความแตกต่างระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ 

 ขอบเขตของความต่างระหว่างระยะเวลาของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาหรือวันที่ของงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือส่วนประกอบของงบการเงิน 

 ระยะเวลาก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

ก25.  ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเกี่ยวกับบัญชีลูกหน้ีใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ และงบการเงินงบใดงบหน่ึงที่รวม

บัญชีลูกหน้ี หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหน้ี มีความเป็นไป

ได้ที่อาจจะมีนัยต่อการตรวจสอบ ในทางตรงกันข้าม หากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่าง

มีเง่ือนไขเกี่ยวกับบัญชีลูกหน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับ

การจัดประเภทเป็นลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะยาว ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะมีผลกระทบต่อ      

การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึงที่เป็นงบก าไรขาดทุน หรือเฉพาะส่วนประกอบของ    

งบการเงินที่เกี่ยวข้องกบับัญชีลูกหน้ี 
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ก26.  เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ได้สื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

อาจมีนัยต่อการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน 

ข้อมูลที่รวมอยู่ในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบงบการเงินฉบับ

สมบูรณ์อาจจะมีประโยชน์ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงิน 

การรวมการอ้างองิรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

ก27. ถึงแม้ว่าเร่ืองบางเร่ืองที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ อาจไม่มี

นัยต่อการตรวจสอบหรือการรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง หรือเฉพาะ

ส่วนประกอบของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่าเหมาะสมที่จะอ้างองิเร่ืองที่อยู่ในวรรคเร่ือง

อื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของ 

งบการเงิน (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706(ปรับปรุง))
33
 ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาว่าเป็นการสมควรที่จะอ้างถึงเร่ือง ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานต่อเน่ือง ที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงหรือเฉพาะส่วนประกอบของงบการเงิน 

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้า 15) 

ก28. การไม่แสดงความเหน็เกี่ยวกับผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ และการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับฐานะทาง

การเงินสามารถกระท าได้ เน่ืองจากการไม่แสดงความเหน็ใช้กับผลการด าเนินงานและกระแส

เงินสดเทา่นั้น และไม่ได้ใช้กบังบการเงินโดยรวม
34

 

                                                 
33

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 10 - 11 

34
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ย่อหน้าที่ ก8 และ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ ก16 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3) 

 

ตวัอย่าปขอปเฉพาะส่วนบระกอบ บญัชี หรือรายการในปบการเปิน 

• บัญชีลูกหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี สินค้าคงเหลือ หน้ีสินจากโครงการบ าเหน็จ

บ านาญ การบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ หรือหน้ีสินส าหรับความเสียหาย      

“ที่เกดิข้ึนแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน” ของกลุ่มธุรกจิประกนัภัย รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง  

• ตารางรายการสินทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และรายได้จากโครงการบ าเหนจ็

บ านาญ รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 

• ตารางสนิทรัยพ์ที่มีตัวตนสทุธ ิรวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 

• ตารางการจ่ายช าระเงินที่เกี่ยวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการอธบิายในหมายเหตุ 

• ตารางการสมทบก าไรหรือโบนัสพนักงาน รวมถึงการอธบิายในหมายเหตุ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17) 

 

ตัวอย่าปรายปานขอปผูส้อบบัญชีรับอนรญาตต่อปบการเปินปบใดปบหนึ่ป และต่อเฉพาะ

ส่วนบระกอบขอปปบการเปิน 

ตวัอย่าปที่ 1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

(ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในการจัดท า

งบการเงิน)  

ตวัอย่าปที่ 2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าตามแม่บทเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะ 

(ตัวอย่างน้ีถือว่ากิจการใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในการจัดท า

งบการเงิน)  

ตวัอย่าปที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่อเฉพาะส่วนประกอบ ในงบการเงินของกิจการจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดท าตามข้อก าหนดของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(ตัวอย่างน้ีถือว่า กจิการใช้แม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑใ์นการจัดท างบการเงิน)  

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 17 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ตัวอย่างที่ 1 : รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน (หมายถึง งบการเงินงบใดงบหน่ึง) ของกิจการที่ไม่ใช่

กจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• งบแสดงฐานะการเงินจัดท าโดยผู้บริหารของกิจการตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงิน ในประเทศ ก ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 

• ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร      

ต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง คือแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ซ่ึง

ออกแบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ในวงกว้าง  

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า เป็นการเหมาะสมที่จะใช้ข้อความ “ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” 

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง) งบการเงินได้เปิดเผยความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญอย่างเพียงพอ 

• ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่อสารและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ   

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่นๆ (ไม่ต้องน า ข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 720 (ปรับปรุง) มาใช้) 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ

ในการจัดท างบการเงิน 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 18 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

รายปานขอปผูส้อบบญัชีรบัอนรญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25x1 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (รวม

เรียกว่า “งบการเงิน”) 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินของประเทศ ก ที่เกี่ยวข้องกับ      

การจัดท างบการเงินดังกล่าว [วรรคความเห็นจะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี       

รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดปความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน   

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจาก

วรรคความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ปกบัการด าเนนิปานต่อเนือ่ป 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซ่ึงระบุว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน....

บาทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูง

กว่าสินทรัพย์รวมจ านวน …. บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้เหน็ว่า มีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน   

การด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท ทั้งน้ีข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี 
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ความรบัผดิชอบขอปผูบ้ริหารและผูที้ม่ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่อปบการเปิน
1
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามข้อก าหนด

ต่างๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินของประเทศ ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินน้ี และ

รับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ 

การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

ความรบัผดิชอบขอปผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบปบการเปิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก  

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้ วย 

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า          

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ 

งบการเงินเหล่านี้  

 

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถ
น าไปไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบญัชี  

ย่อหน้าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายว่าในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ

อนุญาต การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม

ค าอธบิายเร่ืองนี้ ไว้แทนที่จะเขยีนในรายงานของผู้สอบบญัชี และไม่ขดัแย้งกบัค าอธบิายความรับผดิชอบของผู้สอบ

บญัชีข้างล่าง 

 

                                                 
1
 ตลอดตัวอย่างเหล่าน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่น

ที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล      

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ    

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
2
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทใน       

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า       

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า       

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ   

ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

                                                 
2
 ประโยคน้ีอาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 2 : รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงบใดงบหน่ึงของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบรายรับและรายจ่าย (หมายถึง งบการเงินงบใดงบหน่ึง) ของกิจการที่ไม่ใช่

กจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• ไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

• งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารของกิจการตามเกณฑ์เงินสดรับและเงินสดจ่าย เพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการข้อมูลกระแสเงินสดรับจากเจ้าหน้ี ผู้บริหารมีทางเลือกอื่นส าหรับแม่บท   

การรายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องคือแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร    

ซ่ึงออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง
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• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับ  

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่า เป็นการเหมาะสมที่จะใช้ข้อความว่า “ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” 

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ไม่มข้ีอจ ากดัในการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชี  

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่ มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่อสารและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในส่วนของการตรวจสอบงบรายรับและรายจ่าย 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่น (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี     

รหัส 720 (ปรับปรุง)มาใช้) 

• ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน และสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินเพ่ือจัดท างบการเงินน้ี 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ในประเทศ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรงุ) มีข้อก าหนดและค าแนะน าเกี่ยวกบัรปูแบบและเนื้อหาของงบการเงินที่จัดท าตาม

แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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รายปานขอปผูส้อบบญัชีรบัอนรญาต 

เสนอ [ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบรายรับและรายจ่ายของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และหมายเหตุประกอบงบรายรับและรายจ่าย รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)  

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตามเกณฑ์เงินสดรับและ

เงินสดจ่าย ดังที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ.... [วรรคความเหน็จะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐาน    

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดปความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน   

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจาก

วรรคความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตรการณที์เ่นน้ – หลกัการบญัชี 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตในหมายเหตุข้อ...ซ่ึงอธิบายถึงหลักการบัญชี งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้ นเพ่ือให้

ข้อมูลแก่เจ้าหน้ี กกก ดังน้ัน งบการเงินน้ีอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี 
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ความรบัผดิชอบขอปผูบ้ริหารและผูที้ม่ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่อปบการเปิน
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ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามเกณฑ์

เงินสดรับและจ่ายที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ.... ซ่ึงรวมทั้งการก าหนดให้เกณฑ์เงินสดรับและจ่าย

เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการจัดท างบการเงินภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ 

การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ความรบัผดิชอบขอปผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบปบการเปิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก  

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้ วย 

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า          

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ 

งบการเงินเหล่านี้  

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรับปรงุ)อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถน าไป

ไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบญัชี  

ย่อหน้าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรับปรงุ)อธบิายว่าในกรณทีี่กฎหมาย ข้อบงัคบัอนุญาต 

การอ้างองิความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีอาจท าผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวมค าอธบิายเร่ืองนี้

ไว้แทนที่จะเขยีนในรายงานของผู้สอบบญัชี และไม่ขดัแย้งกบัคาอธบิายความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีข้างล่าง  
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 หรือค าศพัทอ์ื่นๆ ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล      

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

และ จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทใน       

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า       

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า       

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ท  าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ   

ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

                                                 
5 ประโยคนี้อาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 25 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ตัวอย่างที่ 3 : รายงานของผู้สอบบัญชีต่อเฉพาะส่วนประกอบ ในงบการเงินของกจิการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• การตรวจสอบตารางบัญชีลูกหน้ี (หมายถึง ส่วนประกอบ บัญชี หรือรายการในงบการเงิน) 

• ข้อมูลทางการเงินจัดท าโดยผู้บริหารของกิจการ ตามข้อก าหนดในการรายงานที่ก  าหนดโดย

หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล ผู้บริหารไม่มีทางเลือกอื่นส าหรับแม่บทในการจัดท า

รายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องคือแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงออกแบบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง
6
 

• ข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบแสดงค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อ   

งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่าความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับ  

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• มีข้อจ ากดัในการเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่ มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 570 (ปรับปรุง) 

• ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่อสารและตัดสินใจที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ      

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ในเร่ืองการตรวจสอบตารางบัญชีลูกหน้ี 

• ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าไม่มีข้อมูลอื่นๆ (ไม่ต้องน าข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 720 (ปรับปรุง) มาใช้) 

• ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลขบวนการในการจัดท างบการเงินไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบใน     

การจัดท างบการเงิน 

• ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ในประเทศ 

 

 

 

                                                 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรงุ) มีข้อก าหนดและค าแนะน าเกี่ยวกบัรปูแบบและเนื้อหาของงบการเงินที่จัดท าตาม

แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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รายปานขอปผูส้อบบญัชี 

เสนอผู้ถือหุ้นบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตารางรายงานลูกหน้ี ของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

25x1 (“ตารางรายงาน”)  

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ข้อมูลในตารางรายงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ได้จัดท าตาม

[อธิบายเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงินที่ก  าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล] ใน

สาระส าคัญ [วรรคความเหน็จะอยู่อันดับแรกตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

ก าหนด] 

เกณฑใ์นการแสดปความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน   

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า [ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของวรรคน้ีเคยแสดงไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ส่วนวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็น้ีจัดเรียงล าดับไว้ต่อจาก

วรรคความเหน็ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนด] 

ขอ้มูลและเหตรการณที์เ่นน้ - เกณฑก์ารจดัท าบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ...ซ่ึงอธิบายถึงเกณฑ์การจัดท าบัญชี ตารางรายงานน้ีจัดท าเพ่ือให้

บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ขขข ดังน้ันตารางรายงานดังกล่าวอาจไม่

เหมาะสมในการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น รายงานฉบับน้ีจัดท าเพ่ือ บริษัท และ หน่วยงานก ากับดูแล 

งจฉ เท่าน้ัน และไม่ควรเผยแพร่แก่บุคคลอื่นนอกจาก บริษัท หรือหน่วยงานก ากับดูแล งจฉ 

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ี   

 

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 27 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ความรบัผดิชอบขอปผูบ้ริหารและผูที้ม่ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่อตาราปรายปาน
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ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท าตารางรายงานตาม [อธิบายถึงเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงิน

ที่ก  าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล] และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่

ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท าตารางรายงานที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท าตารางรายงานผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทใน          

การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใช้เกณฑก์ารบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือ

หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

ความรบัผดิชอบขอปผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบตาราปรายปาน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าตารางรายงาน

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้

เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ

มีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้ตารางรายงานน้ี 

ย่อหน้าที่ 41(ข) ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) อธบิายข้อความแรเงาข้างล่างซึ่งสามารถน าไป

ไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบญัชี  

ย่อหน้าที่ 41(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อธบิายว่าในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ

อนุญาต การอ้างอิงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจท าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เหมาะสมที่รวบรวม

ค าอธิบายเร่ืองนี้ ไว้แทนที่จะเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่ขัดแย้งกับคาอธิบายความรับผิดชอบของ  

ผู้สอบบญัชีข้างล่าง  
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 หรือค าศพัทอ์ื่นๆที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 28 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล       

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบริษัท
8
 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทใน       

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า       

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ   

ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ   

ความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

 

                                                 
8
 ประโยคน้ีอาจมกีารดัดแปลงตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบญัชีมีความรับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบตาราง 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 29 TSA 805 (ปรับปรงุ) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

  


