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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน

การตรวจสอบงบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

  

ขอ้สมมติเรือ่งการด าเนินงานต่อเนือ่ง 

 

2. ภายใต้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองน้ัน กิจการจะถูกพิจารณาว่าจะด าเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตที่คาดหมายได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปจะถูกจัดท าตาม

หลักการการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ว่าผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุด

ด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

อาจจัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง หรือไม่จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติเร่ืองการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์ทางภาษีในบางเขต

การปกครอง) เมื่อข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสม การบันทึก

สนิทรัพย์และหน้ีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่ากิจการจะสามารถขายสินทรัพย์ และช าระหน้ีสิน

ได้ตามปกติของธุรกจิ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 
 

 

ความรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถในการด าเนนิงานต่อเนือ่งของกิจการ 

 

3. แม่บทการรายงานทางการเงินบางบทได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนให้ผู้บริหารต้องประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นการเฉพาะและมาตรฐานเกี่ยวกับเร่ือง

ที่ต้องพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกิจการ
1
 รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการประเมิน

ความสามารถ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน    

งบการเงินอาจถูกก าหนดในกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 การน าเสนองบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2552, ย่อหน้าที่ 25-26 
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4. ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น อาจไม่มีการระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนให้ผู้บริหารต้อง

ประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็ามข้อ

สมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองถือเป็นหลักการพ้ืนฐานในการจัดท างบการเงินดังที่กล่าวไว้

ในย่อหน้าที่ 2 ว่าในการจัดท างบการเงินก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินจะไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่

ชัดเจน 

 

5. ในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้บริหารจะต้องใช้            

ดุลยพินิจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงมี

ความไม่แน่นอนสบืเน่ือง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัดุลยพินิจดังกล่าวมีดังน้ี 

  ระดับของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ด้วยเหตุน้ีแม่บทการรายงานทางการเงินส่วนมาก ซ่ึงก าหนดให้ผู้บริหารประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการอย่างชัดเจนจึงระบุช่วงระยะเวลา

เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจตามข้อมูลที่มีอยู่ 

  ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ลักษณะและเง่ือนไขทางธุรกิจ ตลอดจนระดับที่

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการล้วนแต่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับ

ผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน 

  การใช้ดุลยพินิจกับเร่ืองในอนาคตขึ้ นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาน้ัน แต่เหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นภายหลังจากน้ันอาจให้ผลลัพธท์ี่ขัดแย้งกบัดุลยพินิจเดิมซ่ึงมีความสมเหตุสมผล

ในขณะที่ใช้ดุลยพินิจน้ัน 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

6. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท าและ      

การแสดงรายการในงบการเงินของผู้บริหาร และรวมถึงการสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชียังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะ

ไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการเป็นการเฉพาะ  
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7. อย่างไรกต็าม ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
2
 ผลกระทบที่เป็นไปได้ที่จะ

จ ากดัความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญจะมีมากขึ้นส าหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตซ่ึงอาจเป็นเหตุให้กิจการ 

ไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองได้ ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตดังกล่าว ดังน้ันการที่รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง จึงไม่อาจแสดงว่ามีการยืนยันถึงความสามารถในการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองของกจิการ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ มกราคม 1  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 “วัตถุประสงคโ์ดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี”  
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วตัถุประสงค ์

 

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังน้ี 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองความเหมาะสม

ของการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของผู้บริหาร 

(ข) เพ่ือสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึง

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการหรือไม่ และ  

(ค) เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อการเสนอรายงานผู้สอบบัญชี  

 

ขอ้ก าหนด 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

10. เมื่อมีการใช้วิธปีระเมินความเสี่ยงตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
3
 ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ ในการน้ีผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าผู้บริหารมีการประเมินในเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการหรือไม่ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2–ก5) 

(ก) หากมีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองการประเมินน้ันกับ

ผู้บริหารและพิจารณาว่าผู้บริหารมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือ

รวมกันแล้ว อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว 

ให้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนเพ่ือแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว 

หรือ  

(ข) หากไม่มีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ที่

ควรจะใช้ส าหรับข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง และสอบถามผู้บริหารว่ามี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้วอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการหรือไม่ 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจ ตลอดระยะเวลาที่ท  าการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบ

บัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6) 
 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระส าคญั โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 5 
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การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร 

 

12. ผู้สอบบัญชีควรประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก9, ก11-ก12) 

 

13. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินตามที่

ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือ 

โดยข้อบังคับในกรณีที่ก  าหนดช่วงระยะเวลาที่นานกว่า ในกรณีที่ระยะเวลาการประเมินของ

ผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการน้อยกว่า 12 เดือนนับจาก

วันที่ในงบการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
4
 ผู้สอบบัญชีต้อง

ขอให้ผู้บริหารขยายระยะการประเมินให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่น้ัน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก10-ก12) 

 

14. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าการประเมินของ

ผู้บริหารได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ทราบจากผลการตรวจสอบแล้ว

หรือไม่   

 

ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร 

 

15. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารในเร่ืองที่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

หลังจากช่วงระยะเวลาหลังการประเมินของผู้บริหาร ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13-

ก14) 

 

การตรวจสอบเพิม่เติมเมือ่พบเหตุการณห์รือสถานการณ ์

 

16. หากพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ ผู้สอบบัญชีต้องหาหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือการพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่       

โดยการตรวจสอบเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่ช่วยให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน

บรรเทาลง วิธกีารตรวจสอบดังกล่าวควรรวมดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

(ก) ขอให้ผู้บริหารท าการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ          

ในกรณีที่ผู้บริหารยังไม่ได้ท าการประเมิน  

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 560 “เหตกุารณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 5 (ก) 
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(ข) ประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผู้บริหารซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง ว่าผลที่จะได้รับจากแผนดังกล่าวน้ันสามารถ

ท าให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้ นได้หรือไม่และแผนงานของผู้บริหารมีความเป็นไปได้

หรือไม่ในสถานการณ์ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

(ค) ในกรณีที่กิจการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดและการวิเคราะห์ประมาณการน้ัน 

เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์         

ในการประเมินแผนงานของผู้บริหารในอนาคต ซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม

ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17- ก18)  

 ประเมินความน่าเช่ือถือได้ของการประมวลข้อมูลซ่ึงใช้ในการจัดท าประมาณการ 

และ 

 พิจารณาว่าข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าประมาณการมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

หรือไม่ 

(ง) พิจารณาว่ามีข้อเทจ็จริงหรือข้อมูลเพ่ิมเติมนับจากวันที่ผู้บริหารท าการประเมินหรือไม่ 

(จ) ขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตและความเป็นไปได้ของแผนงานจาก

ผู้บริหารและจากผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลตามความเหมาะสม 

 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

 

17. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ือท าการสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้มา ว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้วอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กิจการ ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกิดขึ้ นเมื่อมีความไม่แน่นอน ซ่ึงในดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชีอาจจะมีผลกระทบต่อกิจการและมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้ึนถึงขั้นที่จ าเป็นต้อง

เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของความไม่แน่นอนน้ันไว้ใน

กรณีดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ก) ในกรณีที่แม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงก าหนดให้น าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควร งบการเงินแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร หรือ  

(ข) ในกรณีที่ปฏบัิติตามรูปแบบที่มีข้อก าหนด งบการเงินดังกล่าวไม่ท าให้เกดิความเข้าใจผดิ 

 

การใช้ข้อสมมติเรื่องการด าเนินงานต่อเนื่องมีความเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคญั 

 

18. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสม แต่มี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณางบการเงินดังน้ี 
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(ก) มีการอธิบายอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส าคัญซ่ึงเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กจิการและแผนงานของผู้บริหารที่จะปฏบัิติต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้น และ  

(ข) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ดังน้ันกิจการอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ และ

ช าระหน้ีสนิได้ตามปกติธุรกจิ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

 

19. หากมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างไม่มี

เง่ือนไขและเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือเหตุผลดังน้ี 

(ก) เน้นเร่ืองการมีอยู่ของความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ 

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการ และเพ่ือ 

(ข) ให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยเร่ืองที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 18              

(ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706
5
) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

 

20. หากมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ตามความ

เหมาะสมอย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705
6
 ผู้สอบบัญชีต้องรายงานในรายงานของผู้สอบบัญชีว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23–ก24)  

 

การใชข้อ้สมมติเรือ่งการด าเนนิงานต่อเนือ่งทีไ่ม่เหมาะสม 

 

21. หากงบการเงินจัดท าขึ้นตามข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง แต่ในดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชีเหน็ว่าการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของผู้บริหารไม่

เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25–ก26) 

 

ผูบ้ริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิม่เติม 

 

22. หากผู้บริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพ่ิมเติมตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 

 

 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
6
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาต” 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล  

 

23. เว้นแต่กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการอยู่แล้ว
7
  

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลเพ่ือระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึง

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการ ซ่ึงการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะรวมในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้  

(ก) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกดิความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่ 

(ข) การใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดท าและ

แสดงรายการในงบการเงิน และ 

(ค)  ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน 

 

ความล่าชา้อย่างมีนยัส าคญัในการอนุมติังบการเงิน 
 

24. หากเกิดความล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญในการอนุมัติงบการเงินโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ใน  

การก ากับดูแลหลังจากวันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามสาเหตุของความล่าช้าน้ัน 

หากผู้สอบบัญชีเช่ือว่าความล่าช้าน้ันเกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์เกี่ยวกับการประเมิน

ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความจ าเป็นในการใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16 รวมทั้งพิจารณาผลกระทบต่อข้อสรุปของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17    
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 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอ้สมมติเรือ่งการด าเนินงานต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 
 

ก1. การใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารยังมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  ระบุประเดน็เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

หน่วยงานภาครัฐ
8
 ความเสี่ยงของการด าเนินงานต่อเน่ืองอาจเกิดข้ึนได้แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกับ

สถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐด าเนินงานเพ่ือการค้าหาก าไรซ่ึงภาครัฐอาจลดการให้การ

สนับสนุนเงินทุนหรือยกเลิกการสนับสนุนเงินทุน หรือมีการแปรรูปหน่วยงานภาครัฐให้เป็น

หน่วยงานของเอกชน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองในหน่วยงานภาครัฐอาจรวมถึง

สถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐขาดเงินทุนสนับสนุนหรือมีการตัดสินใจในนโยบายที่จะมี

ผลกระทบต่อบริการที่ท  าโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัในขอ้สมมติเรื่องการด าเนินงานต่อเนื่อง 

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่10) 
 

ก2.  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกัน อาจเป็นเหตุให้

เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญในข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างที่แสดงไว้ไม่ใช่

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมด หรือการที่มีเหตุการณ์และสถานการณ์ใดเพียงหน่ึง

เหตุการณ์หรือหน่ึงสถานการณ์หรือมากกว่ามิได้แปลว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส าคัญ

เกดิขึ้นเสมอไป 
 

ด้านการเงิน 

 

 มีหน้ีสนิสงูกว่าสนิทรัพย์ หรือมีหน้ีสนิหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมที่มีเง่ือนไขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่จะช้ีให้เหน็ว่ากิจการ

จะช าระหน้ีหรือขอขยายเวลาช าระหน้ีได้  หรือการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวนมากเพ่ือไปลงทุนใน

สนิทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว 

 ข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของเจ้าหน้ีรายอื่น ๆ  

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานติดลบ ซ่ึงเหน็ได้จากงบการเงินในอดีตหรือประมาณการ

งบการเงิน 
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  มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 

38-41 
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 อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญซ่ึงแสดงถึงปัญหาในทางลบ 

 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก หรือการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่าสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสด 

 กจิการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามก าหนดที่ประกาศไว้หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่เคยท าเป็น

ปกต ิ

 กจิการไม่สามารถช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีได้ตามก าหนดระยะเวลา 

 กจิการไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ 

 กจิการต้องซ้ือสนิค้าโดยช าระเงินสดทนัททีี่ได้รับสนิค้า แทนการซ้ือเช่ือ 

 กิจการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญหรือเพ่ือการลงทุนอื่นที่

จ าเป็น 

 

ด้านการด าเนินงาน 

 

 ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกจิการหรือหยุดด าเนินงาน  

 การสญูเสยีผู้บริหารที่ส าคัญโดยไม่มีผู้อื่นมาแทน 

 การสญูเสยีด้านการตลาดที่ส าคัญ ลูกค้าที่ส าคัญ สมัปทาน ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่ 

 ปัญหาด้านแรงงาน 

 การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 

 ความส าเรจ็อย่างมากของคู่แข่ง 

 

อื่น ๆ 

 

 การไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัทุนหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น 

 กิจการอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงถ้าหากแพ้คดีกิจการ

จะไม่สามารถปฏบัิติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสยีหายได้ครบถ้วน 

 การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการอย่าง

รุนแรง 

 การไม่ได้ท าการประกนัหรือท าการประกนัที่ไม่ครอบคลุมความเสยีหายที่จะเกดิขึ้น 

 

ความมีสาระส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้

เน่ืองจากปัจจัยอื่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ช้ีให้เหน็ว่ากิจการไม่สามารถช าระหน้ีสินตามปกติได้ตาม

ก าหนด อาจบรรเทาลงได้ หากผู้บริหารมีแผนที่จะด ารงสภาพคล่องไว้โดยใช้วิธีอื่น ซ่ึงได้แก่ การขาย

สนิทรัพย์ การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือการเพ่ิมทุน เป็นต้น ในท านองเดียวกัน การสูญเสีย 

ผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่อาจบรรเทาลงได้ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือสินค้าแหล่งใหม่ที่ทดแทนได้  

อย่างเหมาะสม 
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ก3.  วิธกีารประเมินความเสี่ยงที่ก  าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 10 ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าการ

ใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและมี

ผลกระทบที่ส าคัญต่อการวางแผนการตรวจสอบหรือไม่ วิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชี

สามารถปรึกษาหารือกบัผู้บริหารได้ทนัเวลาเรว็ขึ้น โดยรวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนงานของ

ผู้บริหารและการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

 

ก4.  ขนาดของกิจการอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการต้านทานต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง

อย่างรุนแรง กิจการขนาดเลก็อาจสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์แต่อาจ

ขาดแคลนสิ่งที่จะสนับสนุนการด าเนินงานที่ย่ังยืนได้ 

 

ก5.  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบักจิการขนาดเลก็จะรวมถึงความเสี่ยงที่ธนาคารและผู้ให้กู้รายอื่นอาจ

หยุดให้การสนับสนุนแก่กิจการ รวมถึงการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่ ลูกค้ารายใหญ่ 

พนักงานที่มีความส าคัญ หรือสิทธิที่จะด าเนินงานภายใต้ใบอนุญาต สัมปทานหรือข้อตกลง

ทางกฎหมายอื่น ๆ  

 

ความสนใจตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบส าหรับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

 

ก6.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีและปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบต่อเน่ืองไปเมื่อได้รับหลักฐานการสอบบัญชีอื่น

เพ่ิมเติมในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
9
 

หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการเกดิขึ้นหลังจากการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนการประเมินความเสี่ยงของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเพ่ิมเติมจากวิธีการตรวจสอบในย่อหน้าที่ 16 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ๆ อาจกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีที่ต่อเน่ืองไปเพ่ือสนองตอบต่อความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินเพ่ิมเติมน้ี 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
10
 ระบุข้อก าหนดและให้แนวทางปฏบัิติของเร่ืองน้ี 

 

 

 

 

                                                 
9
   มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 31  

10
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 “วิธปีฏบิตัขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมนิไว้” 
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การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร 

การประเมินและการวิเคราะห์ประกอบการประเมินของผูบ้ริหารและการประเมินของผูส้อบบัญชี    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

 

ก7.  การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นส่วน

ส าคัญของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของผู้บริหาร  

 

ก8.  หากผู้บริหารไม่ด าเนินการวิเคราะห์ ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการแทน

ผู้บริหาร อย่างไรกต็ามในบางสถานการณ์การที่ผู้บริหารไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ือ

สนับสนุนการประเมิน ผู้สอบบัญชีอาจสามารถสรุปได้ว่าการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของผู้บริหารมีความเหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการมีผลก าไรในอดีตและมี

แหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารอาจประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง โดย

ไม่ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด กรณีดังกล่าว โดยปกติ ผู้สอบบัญชีจะจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของการประเมินโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบในรายละเอียดหาก

วิธีการตรวจสอบบัญชีอื่นของผู้สอบบัญชีมีความเพียงพอในการสรุปว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติ

เร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างเหมาะสมในการจัดท างบการเงินหรือไม่  

 

ก9. ในบางสถานการณ์ การประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้า 12 อาจรวมถึงการประเมินการปฏบัิติ

ตามขั้นตอนการประเมินของผู้บริหาร ข้อสมมติที่ใช้ในการประเมิน และแผนงานส าหรับการ

ด าเนินงานในอนาคตของผู้บริหาร รวมถึงความเป็นไปได้ของแผนงานในอนาคตของผู้บริหาร 

ในสถานการณ์น้ัน 

 

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

 

ก10.  แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ที่ระบุให้ผู้บริหารประเมินความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการจะระบุระยะเวลาที่ผู้บริหารต้องน าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณาด้วย
11
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  ตวัอย่างเช่น IAS 1 ระบุว่าระยะเวลาไม่ควรจะน้อยกว่า 12 เดอืน หลังจากวันที่ในรายงาน 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12-13) 

 

ก11. ในหลายกรณี ผู้บริหารของกิจการขนาดเลก็อาจไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียดการประเมิน

แต่อาศัยความรู้ในทางธุรกิจอย่างลึกซ้ึงและการคาดการณ์อนาคตในการประเมินความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ อย่างไรกต็ามเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการด้วย ส าหรับกจิการขนาดเลก็อาจอาศัยการ

หารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในระยะกลางและระยะยาวของกิจการเพ่ือพิสูจน์ข้อ

ยืนยันของผู้บริหารว่าสอดคล้องกบัเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอและไม่ขัดต่อความเข้าใจใน

กิจการของผู้สอบบัญชี ดังน้ันข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 ส าหรับผู้สอบบัญชีที่

ต้องขอให้ผู้บริหารขยายการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ  

ผู้สอบบัญชีอาจพอใจที่จะใช้วิธกีารหารือ สอบถาม หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่ง

ซ้ือวัตถุดิบในอนาคต เป็นต้น ซ่ึงต้องประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือ

อาจต้องตรวจสอบให้มั่นใจ 
 

ก12. การให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการโดยปกติจะมีความส าคัญมาก

ต่อกจิการขนาดเลก็ในการด าเนินงานต่อเน่ือง กจิการขนาดเลก็อาศัยแหล่งเงินทุนจ านวนมาก

จากเงินกู้ยืมจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ ดังน้ันจึงมีความส าคัญที่แหล่งเงินทุนเหล่าน้ีจะไม่

ถูกเรียกคืน ตัวอย่างเช่น การด ารงอยู่ได้ของกิจการขนาดเลก็ที่ประสบปัญหาด้านการเงินอาจ

ขึ้ นอยู่กับเจ้าของที่มีอ านาจจัดการลดล าดับสิทธิในการเรียกร้องเงินให้กู้ยืมแก่กิจการเพ่ือ

ประโยชน์ของธนาคารหรือเจ้าหน้ีรายอื่น ๆ หรือการค า้ประกันด้วยสินทรัพย์ส่วนตัวของ

เจ้าของที่มีอ านาจจัดการเพ่ือเป็นหลักประกันการกู้ยืม ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้เงินกู้ด้อยสิทธิหรือการประกันจากเจ้าของที่มีอ านาจ

จัดการน้ัน เมื่อกิจการอาศัยการสนับสนุนจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการผู้สอบบัญชีควร

ประเมินความสามารถของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการในการปฏบัิติตามเง่ือนไขของภาระผูกพัน

ภายใต้การด าเนินการสนับสนุนน้ัน นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีอาจขอหนังสือยืนยันข้อก าหนด

และเงื่อนไขภายใต้การให้การสนับสนุนน้ันจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการเพ่ือยืนยันความตั้งใจ

และความเข้าใจเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ 

 

ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

 

ก13.  ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 11 ผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในความเป็นไปได้ว่า อาจมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนหลังช่วงระยะเวลาของการประเมินโดยผู้บริหารที่อาจ

ท าให้เกดิข้อสงสยัเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติของผู้บริหารเร่ืองการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงิน เน่ืองจากระดับของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลใน

อนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพ่ิมมากขึ้ นเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน
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ด าเนินต่อไปในอนาคต ในการพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ข้อบ่งช้ีถึงปัญหา

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองจึงต้องมีสาระส าคัญ ก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณา

ด าเนินการต่อไป หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีอาจต้องขอให้ผู้บริหารประเมินความมีสาระส าคัญที่อาจเป็นไปได้ของ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน โดยใช้ข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16 

 

ก14.  ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบในการก าหนดวิธกีารตรวจสอบอื่น นอกเหนือไปจากการสอบถาม

ผู้บริหาร เพ่ือทดสอบหาข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหลังจากช่วง

ระยะเวลาที่ผู้บริหารประเมิน ซ่ึงไม่ควรน้อยกว่า 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบการเงินตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 

 

การตรวจสอบเพิม่เติมเมือ่พบเหตุการณห์รือสถานการณ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

 

ก15. วิธกีารตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16 อาจรวมถึง 

 วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับกระแสเงินสด ก าไร และประมาณการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้บริหาร 

 วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลล่าสดุของกจิการ 

 สอบทานข้อก าหนดและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ เพ่ือพิจารณาว่ามี

การไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดหรือไม่ 

 อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและคณะกรรมการอื่นที่

ส าคัญ เพ่ือดูว่ามีการอ้างองิถึงปัญหาทางการเงินที่กจิการประสบอยู่ 

 สอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการเกี่ยวกับคดีความและข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

และความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหารถึงผลของเร่ืองดังกล่าว ตลอดจน

ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 

 ขอค ายืนยันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่สามเกี่ยวกับการมีอยู่จริง ผลทาง

กฎหมายและการบังคับใช้ของข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงิน

แก่กิจการ และประเมินความสามารถทางการเงินของบุคคลดังกล่าวในการให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเงินแก่กจิการ 

 พิจารณาแผนของกจิการ หากไม่ได้รับค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่มากพอ 

 ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือระบุถึงเหตุการณ์ที่ช่วยบรรเทาปัญหา

การด าเนินงานต่อเน่ือง หรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการ 

 ขอค ายืนยันจากกจิการเกี่ยวกบัความมีอยู่จริง เง่ือนไข และความเพียงพอของวงเงินกู้ยืม 

 ขอและสอบทานรายงานการปฏบัิติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 พิจารณาความเพียงพอของหลักฐานเกี่ยวกบัแผนการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 
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การประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16 (ข)) 

 

ก16.  การประเมินแผนงานในอนาคตของผู้บริหารอาจรวมถึงการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ        

การด าเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือการปรับโครงสร้างหน้ี 

การลดหรือชะลอการใช้จ่าย หรือ การเพ่ิมทุน เป็นต้น 

 

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16 (ค)) 

 

ก17.  นอกเหนือจากการตรวจสอบตามข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16 (ค) ผู้สอบบัญชีอาจ

เปรียบเทยีบ 

 ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดที่ผ่านมาล่าสดุกบัผลที่เกดิข้ึนจริงในอดีต และ 

 ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดปัจจุบันกบัผลที่เกดิข้ึนแล้วจนถึงปัจจุบัน 

 

ก18. หากข้อสมมติในการประเมินของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของบุคคลที่สาม

ไม่ว่าจะโดยการลดล าดับสิทธิในการเรียกร้องเงินให้กู้ยืม ให้ข้อผูกพันที่จะช่วยเหลือด้าน

เงินทุนต่อเน่ืองหรือเพ่ิมเติมอีก หรือการให้การค า้ประกันแก่กิจการ โดยการสนับสนุนน้ันมี

ความส าคัญอย่างมากต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจ

ต้องพิจารณาขอหนังสอืยืนยัน (ซ่ึงรวมข้อก าหนดและเง่ือนไขของการสนับสนุน) จากบุคคลที่

สามน้ันรวมถึงการได้มาซ่ึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีความสามารถในการให้

การสนับสนุนนั้นด้วย  

 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17)  

 

ก19.  “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ซ่ึงในการพิจารณา

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ควรถูกเปิดเผยในงบ

การเงินในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน ค าว่า “ความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญ” จะน ามาใช้

ในสถานการณ์เดียวกนั 

 

การใชข้อ้สมมติเรื่องการด าเนินงานต่อเนื่องมีความเหมาะสมแต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคญั 

 

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18)  

 

ก20. การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอาจรวมถึงการพิจารณาว่า

ข้อมูลสามารถดึงความสนใจของผู้อ่านงบการเงินได้อย่างชัดแจ้งหรือไม่ว่ากิจการอาจไม่

สามารถขายสนิทรัพย์ และช าระหน้ีสนิได้อย่างต่อเน่ืองตามปกติธุรกจิ 
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รายงานของผูส้อบบัญชีกรณีมีการเปิดเผยขอ้มูลความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญอย่างเพียงพอ                

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 19)  

 

ก21. ตัวอย่างวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์กรณีผู้สอบบัญชีพอใจต่อความเพียงพอต่อการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน 

 

ขอ้มลูและเหตกุารณ์ทีเ่นน้ 

 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ.... ซ่ึงระบุว่าบริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน....บาท ส าหรับปี

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และ ณ วันเดียวกนั บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน

สูงกว่าสินทรัพย์รวมจ านวน......บาท ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นที่กล่าวถึงใน

หมายเหตุข้อ.....แสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

บริษัท 

 

ก22.  ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญประกอบกนัหลายเหตุการณ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

งบการเงินโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสมซ่ึงเป็นกรณีที่

ไม่เกดิขึ้นบ่อยในการเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยการไม่แสดงความเหน็แทนการเพ่ิมวรรค

เน้นข้อมูลและเหตุการณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ให้แนวทางปฏบัิติส าหรับเร่ืองน้ี 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีกรณีมีการเปิดเผยขอ้มลูความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคญัไม่เพียงพอ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 20)  

 

ก23. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข มีดังน้ี 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

บริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมซ่ึงหมดอายุแล้วและมีหน้ีสินที่ครบก าหนดช าระ ณ 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 25X1 แต่บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุน

มาทดแทนได้ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของบริษัท ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ และช าระหน้ีสินได้

ตามปกติธุรกิจทั้งน้ีงบการเงิน (และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) มิได้เปิดเผยข้อมูล

ในเร่ืองดังกล่าว 
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ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนดังกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกนัของ.....(ช่ือกจิการ).... โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

ก24.  ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง มีดังน้ี  

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

บริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมซ่ึงหมดอายุแล้วและมีหน้ีสินที่ครบก าหนดช าระ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 แต่บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่ง

เงินทุนมาทดแทนได้ อีกทั้งบริษัทก าลังพิจารณาที่จะย่ืนขอล้มละลาย เหตุการณ์

ดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ

สงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท 

ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ และช าระหน้ีสินได้ตามปกติธุรกิจ  ทั้งน้ี                    

งบการเงิน (และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) มิได้เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว 

 

ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า เน่ืองจากการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง งบการเงินข้างต้นน้ีมิได้แสดงฐานะ

ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันของ.....(ช่ือกิจการ).... โดยถูกต้องตามที่ควรในตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การใชข้อ้สมมติเรือ่งการด าเนนิงานต่อเนือ่งทีไ่ม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

 

ก25. หากงบการเงินถูกจัดท าตามข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง แต่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณา

แล้วว่าการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของผู้บริหารไม่

เหมาะสม ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องได้ตามข้อก าหนดใน  

ย่อหน้าที่ 21 โดยไม่ต้องค านึงว่างบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลส าหรับการใช้ข้อสมมติเร่ือง

การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่  
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ก26. ในกรณีที่ผู้บริหารของกิจการสรุปว่าข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ใช้เป็นเกณฑ ์    

ในการจัดท างบการเงินไม่เหมาะสม งบการเงินจ าเป็นต้องจัดท าตามเกณฑ์ที่เป็นทางเลือกอื่น 

(เช่น เกณฑ์การช าระบัญชี) โดยผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวได้ หาก

ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเกณฑท์ี่เป็นทางเลือกอื่นน้ันยอมรับได้ส าหรับการเสนองบการเงินตาม

เกณฑด์ังกล่าวในสถานการณ์น้ันจากผลการตรวจสอบเพ่ิมเติมและข้อมูล ผู้สอบบัญชีจะสามารถ

แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แต่อาจต้องเพ่ิมวรรค

อธบิายเพ่ือเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกบัเกณฑดั์งกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

เกณฑด์ังกล่าวและเหตุผลในการใช้ 

  

ผูบ้ริหารไม่ท าการประเมินหรือขยายการประเมินเพิม่เติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

 

ก27. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเช่ือว่าจ าเป็นต้องขอให้ผู้บริหารท าการประเมินหรือขยาย

การประเมินเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง หากผู้บริหารไม่ยอมด าเนินการ ในกรณีน้ี

การแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินอาจเป็นการเหมาะสม 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อสมมติ

เร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินน้ัน ตัวอย่างเช่น หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับการมีแผนงานของผู้บริหารในการด าเนินงานหรือการมีปัจจัยอื่นที่บรรเทาเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ดังกล่าว 

 


