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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 810 - งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 810 - งานการรายงานต่อ

งบการเงินอย่างย่อ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants 

(IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 - งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

© 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 810 

 

งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

สารบญั 

 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

วันถอืปฏบิตั ิ 2 

วตัถุประสงค ์ 3 

คําจํากดัความ 4 

ขอ้กาํหนด  

การตอบรับงาน 5-7 

แนวทางปฏบิตั ิ 8 

รปูแบบของความเหน็ 9-11 

กรอบเวลาการทาํงานและเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี 

ต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

 

12-13 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 14-19 

ข้อจาํกดัในการเผยแพร่หรือการใช้หรือการให้ผู้อ่านระมัดระวังเกี่ยวกบัหลักสาํคัญ 

    ทางการบัญชี 

 

20 

การเปรียบเทยีบ 21-22 

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบซ่ึงนาํเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ 23 

ข้อมูลอื่นในเอกสารที่ได้รวมงบการเงินอย่างย่อ 24 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ 25-26 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

การตอบรับงาน ก1-ก7 

การประเมินความมีอยู่ของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ก8 

รปูแบบของความเหน็ ก9 

กรอบเวลาการทาํงานและเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี 

    ต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

 

ก10 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ก11-ก15 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 4 TSA 810 

การเปรียบเทยีบ ก16-ก17 

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบซ่ึงนาํเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ ก18 

ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมอยู่ในงบการเงินอย่างย่อ ก19 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ก20 

ภาคผนวก    ตัวอย่างรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ  

  

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” ควรอ่านร่วมกับ 

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการรับงานใน

การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ซ่ึงได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวกนั 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

2.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม     

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์

 

3.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ 

(ก) เพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

หรือไม่ และ 

(ข) ถ้ารับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

(1) เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อโดยการประเมินข้อสรุปจากหลักฐานที่

ได้รับ และ 

(2) เพ่ือแสดงความเห็นอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอธิบาย

หลักเกณฑใ์นการแสดงความเหน็น้ัน 

 

คําจํากดัความ 

 

4.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) “เกณฑก์ารจัดทาํ” หมายถงึ เกณฑซ่ึ์งกาํหนดโดยผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงินอย่าง

ย่อ 

(ข) “งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” หมายถึง งบการเงิน
1 
ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและนาํมาซ่ึงงบการเงินอย่างย่อ 

(ค) “งบการเงินอย่างย่อ” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินในอดีตซ่ึงได้มาจากงบการเงินแต่มี

รายละเอยีดน้อยกว่างบการเงิน ในขณะที่ยังคงให้โครงสร้างของการแสดงที่สอดคล้อง

กบังบการเงินเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการหรือภาระผูกพัน ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง หรือการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหน่ึง
2
 ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายที่

แตกต่างกนัอาจใช้ถ้อยคาํที่แตกต่างกนัในการอธบิายข้อมูลทางการเงินในอดีตดังกล่าว 

 

ขอ้กาํหนด 

การตอบรบังาน 

 

5.  ผู้สอบบัญชีจะตอบรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ี เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่าง

ย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่าน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ฉ) กาํหนดคาํจาํกดัความของ “งบการเงิน” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ฉ) 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 7 TSA 810 

6.  ก่อนการตอบรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 

(ก) พิจารณาว่าเกณฑก์ารจัดทาํยอมรับได้หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3-ก7) 

(ข) ได้รับข้อตกลงจากผู้บริหารในการรับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ 

ดังน้ี 

(1)  การจัดทาํงบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดทาํ 

(2) การจัดให้ผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถจัดหางบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้โดย

ไม่ยากลาํบาก (หรือหากกฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วไม่จาํเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ และใช้ในการกาํหนดเกณฑ์

ในการจัดทํางบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีจะต้องอธิบายกฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันในงบการเงินอย่างย่อ) และ 

(3) การรวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารใด ๆ ที่รวมงบ

การเงินอย่างย่อและช้ีให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้รายงานต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน 

(ค) การตกลงกบัผู้บริหารในการแสดงรูปแบบของความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อ (ดูย่อหน้าที่ 

9-11) 

 

7.  หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าเกณฑ์การจัดทาํไม่สามารถยอมรับได้ หรือไม่ได้รับข้อตกลงจาก

ผู้บริหารตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข) ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ตอบรับงานในการรายงานต่อ

งบการเงินอย่างย่อ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้สามารถกระทาํได้ การรับงานที่

เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ดังน้ัน รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจะไม่ระบุว่างานตรวจสอบน้ันเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีควรอ้างองิข้อเทจ็จริงที่เหมาะสมในข้อตกลงในการ

รับงาน และผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อการรับงานในการตรวจสอบงบ

การเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ 

 

แนวทางปฏิบติั 

 

8.  ผู้สอบบัญชีควรปฏบิัติตามแนวทางดังต่อไปน้ีและแนวทางปฏบิัติอื่น ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจ

เหน็ว่าจาํเป็น เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ก) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัลักษณะโดยสรุปและ

ระบุถงึงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

(ข) เม่ืองบการเงินอย่างย่อไม่ได้ถูกแนบกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ควรประเมินว่ามี

การอธบิายอย่างชัดเจนในเร่ืองดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

(1) บุคคลหรือสถานที่ซ่ึงสามารถจัดหางบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้ หรือ 

(2) กฎหมายหรือข้อบังคับที่กาํหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่จาํเป็นต้องมีไว้

ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการกาํหนดเกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงิน

อย่างย่อ 
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(ค) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัเกณฑก์ารจัดทาํ 

(ง) เปรียบเทยีบงบการเงินอย่างย่อกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเพ่ือ

ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลตรงกัน หรือสามารถนาํมาคาํนวณใหม่โดยใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

(จ) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อจัดทาํขึ้นตามเกณฑก์ารจัดทาํ 

(ฉ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อได้

รวบรวมข้อมูลที่จาํเป็นและอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรวมที่จะไม่ทาํให้เกดิความเข้าใจ

ผดิในสถานการณน้ั์น ๆ  

(ช) ประเมินว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีอยู่เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อนาํไปใช้โดยไม่

ยากลําบาก เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่

จาํเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการกาํหนดเกณฑใ์นการจัดทาํงบ

การเงินอย่างย่อ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) 
 

รูปแบบของความเห็น 

 

9. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อมีความ

เหมาะสม ความเห็นของผู้สอบบัญชีควรใช้ข้อความใดข้อความหน่ึงดังต่อไปน้ี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9) 

(ก) งบการเงินอย่างย่อมีความสอดคล้องกบังบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในสาระสาํคัญตาม 

[เกณฑก์ารจัดทาํ] หรือ 

(ข) งบการเงินอย่างย่อแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ควร

ตาม [เกณฑก์ารจัดทาํ] 
 

10. ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับอธบิายข้อความเกี่ยวกบัความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อในเน้ือหาที่

แตกต่างจากที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 9 ผู้สอบบัญชีควร 

(ก) ใช้แนวทางปฏบิัติที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 และแนวทางปฏบิัติอื่นๆ ที่จาํเป็นเพ่ือให้

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ตามที่เสนอ และ 

(ข) ประเมินว่าผู้ใช้งบการเงินอย่างย่ออาจเข้าใจผิดในความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน คาํอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินอย่างย่ออาจทาํให้ความเข้าใจผดิที่อาจเกดิขึ้นลดลงหรือไม่ 
 

11. หากเกดิกรณีตามย่อหน้าที่ 10(ข) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าคาํอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่สามารถลดความเข้าใจผดิที่อาจเกดิขึ้นได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับ

งานตรวจสอบน้ัน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนด การรับงานที่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ดังน้ัน รายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจะไม่ระบุว่างานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

การสอบบัญชีฉบับน้ี 
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กรอบเวลาการทํางานและเหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ 

 

12. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่ออาจลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ในกรณีดังกล่าว รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อควรระบุว่างบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อน

ผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว ซ่ึงอาจจาํเป็นต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยเพ่ิมเติมในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) 

 

13.  ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในก่อนหน้าน้ี ในกรณี

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะไม่เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจนกระทั่งผู้สอบ

บัญชีได้พิจารณาข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 560
3
 อย่างครบถ้วนแล้ว  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

14.  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ควรรวมองค์ประกอบดังต่อไปน้ี
4
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก15) 

(ก) ช่ือรายงานที่ระบุชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11) 

(ข) ผู้รับรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

(ค) วรรคนาํ  

(1) ระบุถึงงบการเงินอย่างย่อที่ผู้สอบบัญชีกาํลังจะรายงาน รวมทั้งช่ือของแต่ละงบที่

รวมอยู่ในงบการเงินอย่างย่อ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13) 

(2) ระบุถงึงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

(3) อ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว วันที่ในรายงานน้ัน

และข้อเท็จจริงที่ ว่ามีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว ยกเว้นกรณใีน ย่อหน้าที่ 17-18 

 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” 

4
  ย่อหน้าที่ 17-18 เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงต้องมีองค์ประกอบเพ่ิมเติมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าน้ี 
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(4) ถ้าวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อเกิดขึ้ นภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ควรระบุว่างบการเงินอย่าง

ย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถงึผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ 

(5)  ข้อความที่ระบุว่างบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่

กาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว และการอ่านงบการเงินอย่างย่อไม่ได้แทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  

(ง) คาํอธบิายเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหาร
5 
 ต่องบการเงินอย่างย่อ โดยอธบิายว่า

ผู้บริหาร
6
เป็นผู้รับผดิชอบต่อการจัดทาํงบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดทาํ 

(จ) ข้อความว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อ

ตามแนวทางปฏบิัติที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

(ฉ) วรรคความเหน็ ซ่ึงแสดงความเหน็อย่างชัดเจน (ดูย่อหน้าที่ 9-11) 

(ช) ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

(ซ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14) 

(ฌ) ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี 

 

15. หากผู้รับรายงานในงบการเงินอย่างย่อไม่เป็นคนเดียวกับผู้รับรายงานในรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีควรประเมินถึงความเหมาะสมของผู้รับ

รายงานที่แตกต่างกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

 

16.  ผู้สอบบัญชีควรลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่เรว็กว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก14) 

(ก) วันที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเหน็ 

รวมถึงหลักฐานที่ว่างบการเงินอย่างย่อถูกจัดทาํขึ้นและผู้มีอาํนาจให้การรับรองว่าเป็น

ผู้รับผดิชอบต่องบการเงินดังกล่าว และ  

(ข) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  

 

การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป วรรคเนน้ หรือ วรรคเรือ่งอื่น ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ต่องบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

 

17. เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข มี

วรรคเน้น หรือวรรคเร่ืองอื่น แต่ ผู้สอบบัญชีพอใจต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องใน

สาระสาํคัญหรือแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ควรตามเกณฑ ์

                                                 
5
  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

6
  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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การจัดทาํ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรเพ่ิมเติมองค์ประกอบในย่อหน้าที่ 

14 ดังต่อไปน้ี 

(ก) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีการแสดงความเหน็อย่าง

มีเง่ือนไข มีวรรคเน้น หรือวรรคเร่ืองอื่น และ 

(ข) อธบิาย 

(1) เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ

ระบุถึงการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือวรรคเน้น หรือวรรคเร่ืองอื่น ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ 

(2) ผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ามี) 

 

18.  เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเหน็ว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรจะ

เพ่ิมองค์ประกอบในย่อหน้าที่ 14 ดังต่อไปน้ี 

(ก) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเหน็ว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ 

(ข) อธบิายถึงเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ 

และ 

(ค) ระบุว่าผลของการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็น้ัน

ทาํให้เป็นการไม่เหมาะสมในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

การเปลีย่นแปลงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

19.  หากงบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระสาํคัญหรือไม่ได้แสดงผลสรุปของงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ควรตามเกณฑ์การจัดทาํ และผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่จะ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็ว่างบการเงินอย่างย่อน้ันไม่ถูกต้อง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

 

ขอ้จํากดัในการแผยแพร่หรือการใชห้รือการใหผู้อ่้านระมดัระวงัเกี่ยวกบัหลกัสําคญัทางการ

บญัชี 

 

20. เม่ือการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีข้อจาํกัด 

หรือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วระบุให้ผู้อ่านระมัดระวังเกี่ยวกบังบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วจัดทาํขึ้นตามรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ผู้สอบบัญชีควรรวม

ข้อจาํกัดหรือข้อระมัดระวังเช่นเดียวกันในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน

ด้วย 
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การเปรียบเทียบ  

 

21.  ถ้างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงการเปรียบเทียบ แต่งบการเงินอย่างย่อไม่ได้แสดงการ

เปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบ

ต่อการไม่ได้แสดงการเปรียบเทยีบที่ไม่สมเหตุสมผลในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

อย่างย่อด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16) 

 

22. ถ้างบการเงินอย่างย่อแสดงการเปรียบเทยีบซ่ึงเสนอรายงานโดยผู้สอบบัญชีอื่น รายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรรวมเน้ือหาซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วด้วย
7
 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17) 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมทีไ่ม่ไดต้รวจสอบซ่ึงนาํเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ 

 

23. ผู้สอบบัญชีควรประเมินว่าข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบซ่ึงนาํเสนอรวมกบังบการเงินอย่าง

ย่อน้ันแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับงบการเงินอย่างย่อหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการ

นาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบของกิจการไม่แตกต่างอย่างชัดเจนจากงบการเงิน

อย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารเปล่ียนแปลงการนําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้

ตรวจสอบน้ัน หากผู้บริหารปฏิเสธที่จะเปล่ียนแปลง ผู้สอบบัญชีควรอธิบายในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อว่าข้อมูลน้ันไม่ได้ถูกครอบคลุมอยู่ในรายงานน้ันด้วย 

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก18) 

 

ขอ้มูลอ่ืนในเอกสารทีไ่ดร้วมงบการเงินอย่างย่อ 

 

24. ผู้สอบบัญชีควรอ่านข้อมูลอื่นในเอกสารที่ได้รวมงบการเงินอย่างย่อรวมถึงรายงานของผู้สอบ

บัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ือระบุถึงความขัดแย้งของข้อมูลอย่างมีสาระสาํคัญ (ถ้ามี) กับงบการเงิน

อย่างย่อ ในการอ่านข้อมูลอื่น หากผู้สอบบัญชีระบุได้ว่ามีความขัดแย้งของข้อมูลอย่างมี

สาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่างบการเงินอย่างย่อหรือข้อมูลอื่นควรมีการ

เปล่ียนแปลงหรือไม่ ในการอ่านข้อมูลอื่น หากผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีควรหารือในเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก19) 

 

 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ 
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ความเกีย่วขอ้งกนัของผูส้อบบญัชี 

 

25. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่กิจการวางแผนที่จะระบุว่าผู้สอบบัญชีเสนอ

รายงานต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ แต่ไม่ได้วางแผนที่จะรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ผู้สอบบัญชีควรร้องขอให้ผู้บริหารรวมรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเข้าไปในเอกสารน้ันด้วย หากผู้บริหารไม่ปฏบิัติตาม ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาและ

กระทาํการอื่นที่เหมาะสมเพ่ือป้องกนัผู้บริหารในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ

ในเอกสารน้ันอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 

 

26.  ผู้สอบบัญชีอาจได้รับการแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินของกิจการ ในขณะที่ไม่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวัง

ถึงการที่กิจการวางแผนในการจัดทาํข้อความในเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงผู้สอบบัญชีและ

ข้อเทจ็จริงว่า งบการเงินอย่างย่อได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดย

ผู้สอบบัญชีควรต้องพอใจในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) การอ้างถึงผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

และ 

(ข) ข้อความซ่ึงไม่ได้ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

หากในกรณ ีข้อ (ก) และ (ข) ไม่ได้เกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีควรร้องขอผู้บริหารในการเปล่ียนแปลง

ข้อความ หรือไม่ควรอ้างถึงผู้สอบบัญชีในเอกสารน้ัน หรืออีกทางหน่ึง กิจการอาจแต่งตั้งให้

ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน และรวมรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในเอกสารน้ันด้วย หากผู้บริหารไม่เปล่ียนแปลงข้อความ ไม่ตัดข้อความที่อ้างถึงผู้สอบบัญชี 

หรือไม่รวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ 

ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้สอบบัญชีไม่เหน็ด้วยกบัการอ้างถึงผู้สอบบัญชี และ

ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาและกระทาํการอื่นที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผู้บริหารจากการอ้างถึง

ผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การตอบรบังาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5-6) 

 

ก1 การตรวจสอบงบการเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อจะทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับทราบข้อมูล 

ที่จาํเป็นที่จะทาํให้บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะไม่ได้ให้หลักฐานที่

เหมาะสมเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อหากผู้สอบบัญชีไม่ได้

ตรวจสอบงบการเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อน้ัน  

 

ก2 การตกลงกบัผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6 อาจนาํมาใช้เป็นหลักฐานโดย

การตอบรับเป็นลายลักษณอ์กัษรของข้อตกลงในการรับงาน 

 

เกณฑ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ 6(ก)) 

 

ก3 ในการจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาข้อมูลที่จาํเป็นที่สะท้อนในงบการเงิน

อย่างย่อเพ่ือให้เกดิความสอดคล้องในสาระสาํคัญหรือแสดงผลสรปุของงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วโดยถูกต้องตามที่ควร เน่ืองจากโดยทั่วไปงบการเงินอย่างย่อจะรวมข้อมูลโดยรวมและการ

เปิดเผยที่จาํกดัซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รวมข้อมูลที่จาํเป็นและอาจนาํไปสู่ความเข้าใจ

ผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และความเสี่ยงจะเพ่ิมขึ้ นเม่ือเกณฑ์ที่กาํหนดในการจัดทาํงบ

การเงินอย่างย่อไม่ได้มีอยู่จริง  

 

ก4.  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการยอมรับเกณฑ์การจัดทํา 

ประกอบด้วย: 

• ลักษณะของกจิการ 

• วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ 

• ข้อมูลที่จาํเป็นสาํหรับผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ และ 

• เกณฑ์การจัดทําจะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อที่จะไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ

สถานการณต่์าง ๆ  

 

ก5. เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงินอย่างย่ออาจถูกกาํหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติหรือเป็น

ที่ยอมรับซ่ึงกาํหนดโดยองค์กรหรือกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่นเดียวกับกรณีของงบการเงิน

ตามที่ได้อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
8
 ในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบบัญชีอาจจะ

สนันิษฐานได้ว่าเกณฑด์ังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ 

                                                 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก3 และ ก8-ก9 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 15 TSA 810 

ก6. ในกรณีที่ไม่มีเกณฑท์ี่กาํหนดในการจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ เกณฑ์อาจกาํหนดโดยผู้บริหาร 

ตัวอย่างเช่น การกาํหนดจากหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เกณฑ์ที่ยอมรับใน

สถานการณต่์าง ๆ จะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อ เกี่ยวกบั 

(ก) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัลักษณะโดยสรุปและการระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว 

(ข) การอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ ซ่ึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

สามารถจัดหาได้ หรือถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับระบุว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่

จาํเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการกาํหนดเกณฑใ์นการจัดทาํงบ

การเงินอย่างย่อ จะต้องอธบิายกฎหมายหรือข้อบังคับน้ัน 

(ค) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัเกณฑก์ารจัดทาํ 

(ง) การตรงกันของข้อมูลหรือสามารถนํามาคํานวณใหม่โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ 

(จ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อจะรวบรวมข้อมูลที่จาํเป็น และอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ทาํให้เกดิความเข้าใจผดิในสถานการณต่์าง ๆ 
 

ก7. การเปิดเผยที่เพียงพอต่อลักษณะโดยสรุปของงบการเงินอย่างย่อ และระบุถึงงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก6(ก) อาจแสดงด้วยช่ือรายงาน เช่น “งบการเงิน

อย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้ นจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  

25X1” 
 

การประเมินความมีอยู่ของงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8(ช)) 
 

ก8. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ันมีอยู่เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินอย่าง

ย่อนาํไปใช้โดยไม่ยากลาํบากหรือไม่ โดยประเมินจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 

• งบการเงินอย่างย่ออธิบายชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ซ่ึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วสามารถจัดหาได้ 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีอยู่ทั่วไป หรือ 

• ผู้บริหารได้กาํหนดวิธกีารซ่ึงผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้าถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วได้ 
 

รูปแบบของความเห็น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 
 

ก9. การสรุปซ่ึงอ้างองิจากการประเมินหลักฐานที่ได้รับโดยการปฏบิัติตามแนวทางในย่อหน้าที่ 8 

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อน้ันเหมาะสมที่จะทาํให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความเห็นโดยรวมข้อความใดข้อความหน่ึงในย่อหน้าที่ 9 การตัดสินใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อความที่จะนาํมาใช้อาจมีผลกระทบจากแนวทางปฏิบัติที่รับรองทั่วไปในขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ 
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กรอบเวลาการทํางานและเหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก10. แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 มักจะเกิดขึ้ นในระหว่างหรือทันทีหลังจาก

การตรวจสอบงบการเงิน เม่ือผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหลังจากที่การ

ตรวจสอบงบการเงินเสรจ็สิ้นแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ัน หรือไม่จาํเป็นต้องรายงานผลกระทบของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

เน่ืองจากงบการเงินอย่างย่อนาํมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและไม่ได้ทาํให้เป็นปัจจุบัน 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

ช่ือรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14(ก)) 

 

ก11. ช่ือรายงานที่ระบุว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต” ซ่ึงจะยืนยันว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณของ

วิชาชีพทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นการระบุความแตกต่างของรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตจากรายงานของผู้อื่น 

 

ผู้รับรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14 (ข), 15) 

 

ก12. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของผู้รับรายงาน

ในงบการเงินอย่างย่อ จะรวมถึงข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการ และวัตถุประสงค์

ของงบการเงินอย่างย่อ 

 

วรรคนาํ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14(ค)(1)) 

 

ก13. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่งบการเงินอย่างย่อรวมอยู่ในเอกสารซ่ึงรวมข้อมูล

อื่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการระบุเลขหน้าในงบการเงินอย่างย่อที่จะนาํเสนอหากรปูแบบ

ที่นาํเสนอสามารถกระทาํได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงงบการเงินอย่างย่อที่มีรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14(ซ), 16) 

 

ก14. บุคคลหน่ึงหรือบุคคลใดที่มีอาํนาจในการสรุปว่างบการเงินอย่างย่อได้จัดทาํขึ้นและเป็นความ

รับผดิชอบของบุคคลน้ันขึ้นอยู่กบัข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกจิการและวัตถุประสงค์

ของงบการเงินอย่างย่อ 
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ตัวอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14, 17-18, 19) 

 

ก15 ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้รวมตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อดังน้ี 

(ก) การแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

(ข) ได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วซ่ึงผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข และ 

(ค) การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

 

การเปรียบเทียบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21-22) 

 

ก16. หากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงการเปรียบเทยีบ อาจสนันิษฐานได้ว่างบการเงินอย่างย่อ

กค็วรจะแสดงการเปรียบเทยีบด้วยเช่นกนั การเปรียบเทยีบในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ัน

อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เกี่ยวเน่ืองกันหรือการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 710 ได้อธิบายถึงผลกระทบที่แตกต่างกันต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงิน โดยเฉพาะการอ้างถงึผู้สอบบัญชีอื่นซ่ึงได้ตรวจสอบงบการเงินในงวดก่อน 

 

ก17. ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีว่าการไม่ได้แสดงการ

เปรียบเทียบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน

อย่างย่อ เกณฑก์ารจัดทาํ และข้อมูลที่จาํเป็นต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมทีไ่ม่ไดต้รวจสอบซ่ึงนาํเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก18. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
9
 ได้รวมข้อกาํหนดและแนวทางปฏบิัติในการประยุกต์ใช้เม่ือ

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบนาํเสนอรวมกบังบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว การประยุกต์ใช้ตาม

ความจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์อาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ตามความต้องการในย่อ

หน้าที่ 23 

 

ข้อมูลอื่นในเอกสารที่ได้รวมงบการเงินอย่างย่อ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก19. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720
10

 ได้รวมข้อกาํหนดและแนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัการ

อ่านข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วรวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีที่

เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญและการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ การประยุกต์ใช้ตามความจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์อาจจะ

เป็นประโยชน์ในการนาํไปปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 24 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 46-47 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้ว” 
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ความเกีย่วขอ้งกนัของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25-26) 

 

ก20 ผู้สอบบัญชีอาจกระทาํการที่เหมาะสมอื่น หากผู้บริหารไม่ได้ปฏบิัติตามคาํร้องขอ ซ่ึงอาจรวมถึง

การแจ้งแก่ผู้ใช้งบและบุคคลอื่น ๆ เท่าที่ทราบ ในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม    

การกระทาํการของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันของผู้สอบบัญชี 

ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการขอคาํปรึกษาทางกฎหมาย 
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ภาคผนวก  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

 

ตวัอย่างรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ตวัอย่างที ่1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้ นตามเกณฑ์ที่ก ําหนด     

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบ

 บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

 การเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ 

ตวัอย่างที ่2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้นตามเกณฑ์ที่ผู้บริหาร

 กาํหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดทาํเป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงินที่

 ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้บริหาร

 กาํหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดทาํเป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงินที่

 ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

ตวัอย่างที ่4  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้บริหาร

 กาํหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดทาํเป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงินที่

 ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

ตวัอย่างที ่5  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดทาํขึ้ นตามเกณฑ์ที่ก ําหนด     

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่

 มีความเป็นไปได้ที่จะแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อ 
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ตวัอย่างที ่1 

สถานการณด์ังต่อไปน้ี 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• มีการกาํหนดเกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อสาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงนํามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จํากัดสาํหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานของข้าพเจ้าลงวันที่ 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25X2 งบการเงินดังกล่าว และงบการเงินอย่างย่อไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบ

ของเหตุการณซ่ึ์งเกดิขึ้นภายหลังจากวันที่ในรายงานของงบการเงินน้ัน 

 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาํหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
11
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตาม (ระบุ

เกณฑท์ี่กาํหนด) 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

                                                 
11

  หรือข้อกาํหนดอื่นที่เหมาะสมในเน้ือหาของโครงสร้างตามกฎหมายในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 21 TSA 810 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อซ่ึงได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 มีความสอดคล้องในสาระสาํคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของ) งบการเงินเหล่าน้ันตาม (ระบุเกณฑท์ี่กาํหนด) 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

(ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่2 

สถานการณด์ังต่อไปน้ี 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• เกณฑ์กาํหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาแล้วว่าเกณฑเ์ป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณน้ั์นๆ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อสาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงนํามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จํากัดสาํหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานของข้าพเจ้าลงวันที่ 

15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 25X2
12 

 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาํหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
13
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่

อธบิายไว้ในหมายเหตุ X 

                                                 
12

 เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ  ข้อความต่อไปน้ีควรเพ่ิมเติมเข้าไปในย่อหน้าน้ี  “งบ

การเงินดังกล่าวและงบการเงินอย่างย่อไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ใน

รายงานต่องบการเงินน้ัน” 

13
 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า 

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อซ่ึงได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 มีความสอดคล้องในสาระสาํคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของ) งบการเงินเหล่าน้ันตามเกณฑท์ี่อธบิายไว้ในหมายเหตุ X 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

(ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่3 

สถานการณด์ังต่อไปน้ี 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

• เกณฑ์กาํหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาแล้วว่าเกณฑเ์ป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณน้ั์นๆ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อสาํหรับปีสิ้นสดุเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงนาํมาจากงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัดสาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1
14

 ข้าพเจ้าได้

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานของข้าพเจ้าลงวันที่ 15 กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 25X2 (ดูด้านล่าง) 

 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาํหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
15
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่

อธบิายไว้ในหมายเหตุ X 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 

 

 

                                                 
14

  เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ  ข้อความต่อไปน้ีควรเพ่ิมเติมเข้าไปในย่อหน้าน้ี  “งบ

การเงินดังกล่าวและงบการเงินอย่างย่อไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ใน

รายงานต่องบการเงินน้ัน” 

15
  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อซ่ึงได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 มีความสอดคล้องในสาระสาํคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของ) งบการเงินเหล่าน้ันตามเกณฑท์ี่อธบิายไว้ในหมายเหตุ X อย่างไร

กต็าม งบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในขอบเขตเทยีบเท่ากับงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ันได้อธิบายไว้ในการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 25X2 ความเหน็อย่างมี

เง่ือนไขดังกล่าวมาจากข้อเทจ็จริงว่า สนิค้าคงเหลือของบริษัทซ่ึงคงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของ

งบการเงินดังกล่าว จาํนวน XXX บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดงสนิค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสทุธทิี่จะ

ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า แต่ได้แสดงในราคาทุนเท่าน้ัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ตามการบันทกึบัญชีของบริษัทบ่งช้ีว่าหากผู้บริหารแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่า

สทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สนิค้าคงเหลือควรจะมีมูลค่าลดลงเป็นจาํนวนเงิน XXX บาท

เพ่ือให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังน้ัน ต้นทุนขายควรจะเพ่ิมขึ้นจาํนวนเงิน XXX บาท และภาษี

เงินได้ กาํไรสาํหรับงวดและส่วนของผู้ถือหุ้นควรจะลดลงจาํนวนเงิน XXX บาท XXX บาท และ XXX 

บาท ตามลาํดับ ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขว่ายกเว้นผลกระทบจากเร่ืองที่กล่าวไว้ งบ

การเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 20X1 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนัของบริษัท กขค จาํกดั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

(ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่4 

สถานการณด์ังต่อไปน้ี 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

• เกณฑ์กาํหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาแล้วว่าเกณฑเ์ป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณน้ั์นๆ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงนาํมาจากงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัดสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบการเงิน 

อย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาํหนดใน (อธบิายแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั) ดังน้ัน การอ่านงบการเงินอย่างย่อ

ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
16
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่

อธบิายไว้ในหมายเหตุ X 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 

การปฏิเสธการแสดงความเห็น 

 

ตามรายงานของข้าพเจ้าลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25X2 ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 ว่างบการเงินดังกล่าว

ไม่ถูกต้อง การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องน้ันเน่ืองจาก (อธิบายหลักสาํคัญในการแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง) ความเหน็ของข้าพเจ้าระบุว่า (อธิบายการแสดงความเหน็ว่างบ

การเงินไม่ถูกต้อง)  
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 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวข้างต้นมีสาระสาํคัญอย่างมาก จึงไม่เหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ต่องบ

การเงินอย่างย่อของบริษัท กขค จาํกดัสาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

(ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่5 

สถานการณด์ังต่อไปน้ี 

• งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• มีการกาํหนดเกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน    

อย่างย่อ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อสาํหรับปีสิ้นสดุเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงนาํมาจากงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัดสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 ข้าพเจ้าได้

แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานของข้าพเจ้าลงวันที่ 15 กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 25X2
17

  

 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาํหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกดั 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
18
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตาม (อธิบาย

เกณฑก์ารจัดทาํ) 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 
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  เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วที่นาํมาจัดทาํงบการเงินอย่างย่อ  ข้อความต่อไปน้ีควรเพ่ิมเติมเข้าไปในย่อหน้าน้ี  “งบ

การเงินดังกล่าวและงบการเงินอย่างย่อไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ใน

รายงานต่องบการเงินน้ัน” 

18
  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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หลกัสําคญัในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

 

(อธิบายเน้ือหาซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้งบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระสาํคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑก์ารจัดทาํ) 

 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า เน่ืองจากผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในหลักสาํคัญในการแสดงความเห็นว่างบ

การเงินไม่ถูกต้องมีสาระสาํคัญอย่างมาก งบการเงินอย่างย่อข้างต้นน้ีไม่ได้สอดคล้องกบั (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จาํกัด สาํหรับปี

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 ตาม (อธบิายเกณฑก์ารจัดทาํ) 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

(ที่ตั้งสาํนักงานของผู้สอบบัญชี) 


