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ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน         

การตรวจสอบงบการเงินในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองและนัยต่อรายงานของ      

ผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่ง 

2. ภายใต้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองน้ัน งบการเงินได้จัดท าด้วยข้อสมมติที่ว่า กิจการจะด ารงอยู่และ

จะด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตที่สามารถคาดการณ์ได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์ทั่วไปได้

จัดท าตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ว่าผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุด

ด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดท า

หรืออาจจะไม่จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การด าเนินงาน

ต่อเน่ือง หรือไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การด าเนินงาน

ต่อเน่ืองไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์ทางภาษีในบางประเทศ) เมื่อการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสม การบันทกึสินทรัพย์และหน้ีสินจะเป็นไปตามเกณฑ์

ที่ว่ากจิการจะสามารถรับรู้สนิทรัพย์และช าระหน้ีสนิได้ตามปกติของธุรกจิ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2)  

ความรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถในการด าเนนิงานต่อเนือ่งของกิจการ 

3. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับผู้บริหารในการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นการเฉพาะ รวมทั้งระบุถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ต้องพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน   

การบัญชีฉบับที่ 1 ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กิจการ
1
 นอกจากน้ัน ในกฎหมายหรือข้อบังคับอาจระบุถึงรายละเอียดข้อก าหนดเกี่ ยวกับ         

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินด้วยเช่นกนั  

4. ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น อาจไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับผู้บริหารในการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่เกณฑ ์   

การด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นหลักการพ้ืนฐานในการจัดท างบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2 

ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการในการจัดท างบการเงิน

ดังกล่าว แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินจะไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนไว้กต็าม  

                                                           
1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 25-26   
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5. ในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจ ณ 

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงมีความไม่แน่นอน

สบืเน่ือง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัดุลยพินิจดังกล่าวมีดังน้ี  

 ระดับของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยส าคัญตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ด้วยเหตุน้ีแม่บท   

การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ซ่ึงก าหนดให้ผู้บริหารประเมินความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการอย่างชัดเจนจึงระบุช่วงระยะเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจตามข้อมูลที่

มีอยู่ทั้งหมด  

 ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ลักษณะและเง่ือนไขของธุรกิจ ตลอดจนระดับที่ปัจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการล้วนแต่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผลของ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน  

 การใช้ดุลยพินิจใด ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองในอนาคตข้ึนอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการใช้ดุลยพินิจน้ัน 

เหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนภายหลังจากน้ันอาจให้ผลลัพธ์ที่ ไม่สอดคล้องกับดุลยพินิจเดิมซ่ึงมี     

ความสมเหตุสมผลในขณะที่ใช้ดุลยพินิจ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

6. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน และ    

การให้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีส าระส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ ความรับผิดชอบเหล่าน้ีของผู้สอบบัญชี

ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะไม่ได้ระบุข้อก าหนดที่

ชัดเจนให้ผู้บริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการเป็นการเฉพาะ  

7. อย่างไรกต็าม ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
2
 ผลกระทบที่เป็นไปได้ที่จะจ ากัด

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจะ

มีมากขึ้นส าหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตซ่ึงอาจเป็นเหตุให้กิจการไม่สามารถด าเนินงาน

ต่อเน่ืองได้ ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตดังกล่าว 

ดังน้ันการที่รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง    

จึงไม่อาจแสดงว่ามีการยืนยันถึงความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 

วนัถอืปฏิบติั  

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลัง

วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

                                                           
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วตัถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่ ก51–ก52 



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 3 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

วตัถุประสงค ์ 

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังน้ี  

(ก)   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอและให้ข้อสรุปในเร่ือง      

ความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของผู้บริหาร  

(ข)   เพ่ือสรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี นัยส า คัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการหรือไม่ และ  

(ค)  เพ่ือน าเสนอรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  

ขอ้ก าหนด  

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. เ มื่อมีการใ ช้วิธ ีประ เมินความเสี่ยงตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง)
3
 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ ในการน้ี      

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า ผู้บ ริหารมีการประเ มินในเ บ้ืองต้นเกี่ ยวกับความสามารถใน                 

การด าเนินงานต่อเ น่ืองของกิจการหรือไม่  และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3–ก6)  

(ก)  หากมีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองการประเมินน้ันกับผู้บริหารและ

พิจารณาว่า ผู้บริหารมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกันแล้ว        

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกิจการหรือไม่ หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารมีแผนเพ่ือแก้ไข

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือ 

(ข)  หากไม่มีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกบัผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหาร

ตั้งใจใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองและสอบถามผู้บริหารว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึง

โดยล าพังหรือรวมกนัแล้วอาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการหรือไม่  

11. ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจตลอดระยะเวลาที่ท  าการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7)  

 

 

                                                           
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 5   



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 4 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร  

12. ผู้สอบบัญชีควรประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก10 และย่อหน้าที่ ก12-ก13)  

13. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาเดียวกบัที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินตามที่ก าหนดโดยแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับในกรณีที่ก  าหนด

ช่วงระยะเวลาที่นานกว่า ในกรณีที่ระยะเวลาการประเมินของผู้บริหารเร่ืองความสามารถใน           

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
4
 ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารขยายระยะเวลาการประเมินให้เป็น

อย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก13)  

14. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การประเมินของผู้บริหารได้

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับทราบจากผลการตรวจสอบแล้วหรือไม่  

ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร  

15. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารในเร่ืองที่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในช่วง

ระยะเวลาหลังจากการประเมินของผู้บริหาร ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14-ก15)  

วิธีการตรวจสอบเพิม่เติมเมือ่พบเหตุการณห์รือสถานการณ ์ 

16. หากพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนั ยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกิจการหรือไม่ (ซ่ึงในที่น้ีคือ “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ”) โดยการตรวจสอบ

เพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่ช่วยให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ันบรรเทาลง วิธีการ

ตรวจสอบดังกล่าวควรรวมถึงวิธกีารดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16)  

(ก) ขอให้ผู้บริหารท าการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ในกรณีที่

ผู้บริหารยังไม่ได้ท าการประเมิน  

(ข) ประเมินแผนงานของผู้บริหารในอนาคตซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถใน          

การด าเนินงานต่อเน่ืองว่า ผลที่จะได้รับจากแผนดังกล่าวน้ันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสถานการณ์

ดังกล่าวได้หรือไม่และแผนงานของผู้บริหารมีความเป็นไปได้หรือไม่ในสถานการณ์ดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17)  

                                                           
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 5 (ก)   
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 5 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

(ค) ในกรณีที่กิจการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดและการวิเคราะห์ประมาณการน้ัน เป็นปัจจัย

ส าคัญในการพิจารณาผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการประเมินแผนงานของ

ผู้บริหารในอนาคต  ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี  (อ้างถึงย่อหน้าที่               

ก18-ก19)  

 ประเมินความเช่ือถือได้ของข้อมูลซ่ึงใช้ในการจัดท าประมาณการ และ 

 พิจารณาว่าข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าประมาณการมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

หรือไม่  

(ง) พิจารณาว่า มีข้อเทจ็จริงหรือข้อมูลเพ่ิมเติมนับจากวันที่ผู้บริหารท าการประเมินหรือไม่  

(จ) ขอหนังสอืรับรองเกี่ยวกบัแผนงานในอนาคตและความเป็นไปได้ของแผนงานจากผู้บริหารและ

จากผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

การสรุปผลของผูส้อบบญัชี 

17. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเหมาะสมอย่างเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับและต้องให้

ข้อสรุปในเร่ืองความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของ

ผู้บริหาร  

18. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการให้ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่

มีสาระส าคัญหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกนัแล้วอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ        

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะปรากฏอยู่เมื่อขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้มีนัยและมีความน่าจะ

เป็นที่จะเกิดข้ึนของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ซ่ึงในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของความไม่แน่นอนน้ันมีความจ าเป็นส าหรับ        

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก22)  

(ก) ในกรณีของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึง

ก าหนดให้งบการเงินแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร หรือ  

(ข) ในกรณีของการปฏบัิติตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑซ่ึ์งก าหนดให้งบการเงินดังกล่าวไม่ท า

ให้เกดิความเข้าใจผิด  

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์และมีความไม่แน่น่อนที่มี

สาระส าคญั 

19. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปว่า การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารมีความเหมาะสม

กบัสถานการณ์น้ันๆ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงิน

น้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22-ก23) 
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 6 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

(ก) เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอถึงเหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ และแผนงานของ

ผู้บริหารในการจัดการเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นหรือไม่ และ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนว่า มีความไม่แน่น่อนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ดังน้ันกิจการอาจจะไม่สามารถขายสินทรัพย์และช าระหน้ีสินได้

ตามปกติของธุรกจิ 

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ไม่มีความไม่แน่น่อนทีมี่

สาระส าคญั 

20. ในกรณีที่มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ แต่ผู้สอบบัญชีสรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับว่า ไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า ภายใต้ข้อก าหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องน้ัน งบการเงินน้ันได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-ก25) 

นยัต่อรายงานของผูส้อบบญัชี 

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งไม่เหมาะสม 

21. ในกรณีที่งบการเงินจัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง แต่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหน็ว่า 

การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินของผู้บริหารน้ันไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชี

ต้องแสดงความเหน็ว่า งบการเงินน้ันไม่ถูกต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26-ก27) 

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคญั 

22. ในกรณีที่งบการเงินน้ันเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญแล้ว 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างไม่เปล่ียนแปลงไปและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึงข้อมูล

ดังกล่าว ในส่วนแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ              

การด าเนินงานต่อเน่ือง” เพ่ือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก31 และย่อหน้าที่ ก34) 

(ก) ให้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลของเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ 19 และ 

(ข) ระบุว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นแสดงให้เหน็ถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่อาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กจิการ และความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่อเร่ืองดังกล่าวมิได้เป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเกีย่วกบัความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคญัไม่เพียงพอ 

23. ในกรณีที่งบการเงินน้ันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชี

ต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32-ก34) 

(ก) แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือ แสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง ตามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705
5
 (ปรับปรุง) และ 

(ข) ในส่วนของเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข (หรือแสดงความเห็นว่างบการเงิน     

ไม่ถูกต้อง) ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ระบุว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่อาจเป็น

เหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ

และงบการเงินนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวไม่เพียงพอ  

ผูบ้ริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพ่ิมเติม  

24. หากผู้บริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพ่ิมเติมตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาถึงนัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35)  

การติดต่อสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล  

25. เว้นแต่กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการอยู่แล้ว
6
 ผู้สอบบัญชี

ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพ่ือระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้

เกิด   ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ  การ

ติดต่อ สื่อสารดังกล่าวต้องรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้   

(ก)  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกดิความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่  

(ข)  การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารมีความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดท า                 

งบการเงิน  

(ค)  ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน และ 

(ง) นัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี หากเหมาะสม 

ความล่าชา้อย่างมีนยัส าคญัในการอนุมติังบการเงิน  

26. หากเกิดความล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญในการอนุมัติงบการเงินโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลหลังจากวันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามสาเหตุของความล่าช้าน้ัน หากผู้สอบบัญชี

เช่ือว่าความล่าช้าน้ันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงเกี่ยวกับการประเมินข้อสมมติเร่ือง   

การด าเนินงานต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความจ าเป็นในการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16 รวมทั้งพิจารณาผลกระทบต่อการสรุปผลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ          

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 18  

                                                           
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”   
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13   
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1)  

ก1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
7
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน 

การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี เมื่อน ามาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 701 ไปปฏบัิติใช้ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองอาจเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

และอธิบายว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการซ่ึง

ตามลักษณะแล้วคือเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ
8
 

เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก2. การใช้เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารยังมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ระบุ

ประเดน็เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐ
9
 ความเสี่ยงของ     

การด าเนินงานต่อเน่ืองอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกับสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐด าเนินงาน

เพ่ือการค้าหาก าไรซ่ึงภาครัฐอาจลดการสนับสนุนเงินทุนหรือยกเลิกการสนับสนุนเงินทุน  หรือม ี    

การแปรรูปหน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน่วยงานเอกชน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองในหน่วยงานภาครัฐอาจ

รวมถึงสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐขาดเงินทุนสนับสนุนหรือมีการตัดสินใจในนโยบายที่จะมี

ผลกระทบต่อบริการที่ท  าโดยหน่วยงานภาครัฐ 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน         

การด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10)  

ก3.  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกัน อาจเป็นเหตุให้เกิด      

ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ตัวอย่างที่แสดง

ไว้ไม่ใช่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมด หรือการที่มีเหตุการณ์และสถานการณ์ใดเพียงหน่ึง

เหตุการณ์หรือหน่ึงสถานการณ์หรือมากกว่ามิได้แปลว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส าคัญเกิดขึ้ น

เสมอไป  

ด้านการเงิน  

 มีหน้ีสนิสงูกว่าสนิทรัพย์ หรือมีหน้ีสนิหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  

                                                           
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
8
  ย่อหน้าที่ 15 และ ก41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

9
  มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 38-41   
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 เงินกู้ยืมที่มีเง่ือนไขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่จะช้ีให้เหน็ว่ากิจการจะ

ช าระหน้ีหรือขอขยายเวลาช าระหน้ีได้ หรือการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวนมากเพ่ือไปลงทุนใน

สนิทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว  

 ข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของผู้ให้สนิเช่ือ  

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานติดลบ ซ่ึงเหน็ได้จากงบการเงินในอดีตหรือประมาณการงบการเงิน  

 อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญซ่ึงแสดงถึงปัญหาในทางลบ  

 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก หรือการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่า

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสด  

 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่ประกาศไว้หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่เคยท าเป็นปกติ  

 ไม่สามารถช าระหน้ีแก่ผู้ให้สินเช่ือได้ตามก าหนดระยะเวลา  

 ไม่สามารถปฏบัิติตามข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้  

 ต้องซ้ือสนิค้าโดยช าระเงินสดทนัททีี่ได้รับสนิค้าแทนการซ้ือเช่ือ  

 ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ที่ส าคัญหรือเพ่ือการลงทุนอื่นที่จ าเป็น  

ด้านการด าเนินงาน  

 ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกจิการหรือหยุดด าเนินงาน  

 การสญูเสยีผู้บริหารที่ส าคัญโดยไม่มีผู้อื่นมาแทน  

 การสูญเสียด้านการตลาดที่ส าคัญ ลูกค้าที่ส าคัญ แฟรนไชส์ ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่  

 ปัญหาด้านแรงงาน  

 การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ  

 การเกดิข้ึนของคู่แข่งที่ประสบความส าเรจ็สูง  

อื่น ๆ  

 การไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัทุนหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น เช่น ข้อก าหนดในด้าน

ความสามารถในการช าระหน้ีหรือข้อก าหนดด้านสภาพคล่องส าหรับสถาบันการเงิน 

 อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงถ้าหากแพ้คดีกิจการจะไม่

สามารถปฏบัิติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายได้ครบถ้วน  

 การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการอย่าง

รุนแรง  

 การไม่ได้ท าการประกนัหรือท าการประกนัที่ไม่ครอบคลุมความเสยีหายที่จะเกดิข้ึน  

ความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้เน่ืองจาก

ปัจจัยอื่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ช้ีให้เหน็ว่ากิจการไม่สามารถช าระหน้ีสินได้ตามก าหนดปกติอาจบรรเทา

ลงได้หากผู้บริหารมีแผนที่จะด ารงกระแสเงินสดอย่างเพียงพอโดยใช้วิธีอื่น เช่น การขายสินทรัพย์ การ

เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ีหรือการเพ่ิมทุน เป็นต้น ในท านองเดียวกันการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบ

รายใหญ่อาจบรรเทาลงได้ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือสนิค้าแหล่งใหม่ที่ทดแทนได้อย่างเหมาะสม 
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ก4.  วิธกีารประเมินความเสี่ยงที่ก  าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 10 ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าการใช้เกณฑ์

การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารเป็นประเด็นที่ มีความส าคัญและมีผลกระทบที่ส าคัญต่อ          

การวางแผนการตรวจสอบหรือไม่ วิธกีารดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปรึกษาหารือกับผู้บริหาร

ได้ทันเวลามากขึ้ น ซ่ึงรวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนงานของผู้บริหารและแนวทางการแก้ไข      

ประเดน็ในเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ระบุข้ึน  

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10)  

ก5.  ขนาดของกิจการอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบใน    

ทางลบ กิจการขนาดเลก็อาจสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเรว็ต่อสถานการณ์แต่อาจขาดแคลนสิ่งที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานที่ย่ังยืนได้  

ก6.  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกิจการขนาดเลก็จะรวมถึงความเสี่ยงที่ธนาคารและผู้ให้กู้รายอื่นอาจ

หยุดให้การสนับสนุนแก่กิจการ รวมถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายหลัก ลูกค้า 

รายใหญ่ พนักงานที่มีความส าคัญ หรือสทิธใินการด าเนินงานภายใต้ใบอนุญาต สิทธิพิเศษในการเป็น

ผู้แทนจ าหน่าย หรือสญัญาทางกฎหมายอื่น ๆ  

ความสนใจตลอดระยะเวลาทีต่รวจสอบส าหรับหลกัฐานการสอบบัญชีเกีย่วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 11)  

ก7.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง

ของผู้สอบบัญชีและปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบต่อเน่ืองไปเม่ือได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

เพ่ิมเติมในระหว่างการตรวจสอบซ่ึงมีผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
10
 หาก

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเกิดข้ึนหลังจากการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเสรจ็สิ้นแล้ว 

ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญเพ่ิมเติมจากวิธีการตรวจสอบในย่อหน้าที่ 16 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีอยู่น้ัน      

อาจกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีที่ต่อเน่ืองไปใน         

การตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
11

       

ระบุข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติในเร่ืองน้ี 

การประเมินผลการประเมินของผูบ้ริหาร  

การประเมินและการวิเคราะห์ประกอบการประเมินของผูบ้ริหารและการประเมินผลของผูส้อบบัญชี       

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 12)  

ก8.  การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเป็นส่วนส าคัญ

ของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการใช้เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร  

                                                           
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 31 
11 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิปีฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้”   
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ก9.  หากผู้บริหารไม่ด าเนินการวิเคราะห์ ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการแทนผู้บริหาร 

อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์  การที่ ผู้บริหารไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ือสนับสนุน           

การประเมินอาจไม่ได้ปกป้องผู้สอบบัญชีจากการให้ข้อสรุปว่า การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของผู้บริหารมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการมีผลก าไรในอดีตและ 

มีแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารอาจประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองโดยไม่ต้อง

วิเคราะห์ในรายละเอียด กรณีดังกล่าว โดยปกติผู้สอบบัญชีจะจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของการประเมินโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบในรายละเอียดหากวิธีการตรวจสอบอื่นของ

ผู้สอบบัญชีเพียงพอที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถให้ข้อสรุปว่า ผู้บริหารใช้เกณฑ์การด าเนินงาน

ต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงินอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์แล้วหรือไม่  

ก10.  ในสถานการณ์อื่น การประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า 12 อาจรวมถึงการประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน   

การประเมินของผู้บริหาร ข้อสมมติที่ใช้ในการประเมิน และแผนงานของผู้บริหารส าหรับ              

การด าเนินงานในอนาคตรวมถึงความเป็นไปได้ของแผนงานในอนาคตของผู้บริหารในสถานการณ์น้ัน  

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13)  

ก11.  แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ที่ก  าหนดให้ผู้บริหารประเมินความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการจะระบุระยะเวลาที่ผู้บริหารต้องน าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณา
12

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12-13)  

ก12.  ในหลายกรณี ผู้บริหารของกจิการขนาดเลก็อาจไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียดการประเมินแต่อาศัย

ความรู้ในทางธุรกิจอย่างลึกซ้ึงและการคาดการณ์อนาคตในการประเมินความสามารถ ใน               

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ อย่างไรกต็ามเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน      

การสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถใน

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการด้วย ส าหรับกิจการขนาดเล็กอาจอาศัยการหารือกับผู้บริหาร

เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในระยะกลางและระยะยาวของกิจการเพ่ือพิสูจน์ข้อยืนยันของผู้บริหารว่า

สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอและไม่ขัดต่อความเข้าใจในกิจการของผู้สอบบัญชี    

ดังน้ันข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ ต้องขอให้ผู้บริหารขยาย         

การประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพอใจที่จะใช้วิธีการ

หารือ สอบถาม หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่งซ้ือวัตถุดิบในอนาคต เป็นต้น ซ่ึงต้อง

ประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินงานต่อเน่ืองหรืออาจต้องตรวจสอบให้มั่นใจ  

 

                                                           
12

  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 1 ระบุว่า ระยะเวลาไม่ควรจะน้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   
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ก13.  การให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการโดยปกติจะมีความส าคัญมากต่อ

กิจการขนาดเลก็ในการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการขนาดเลก็อาศัยแหล่งเงินทุนจ านวนมากจากเงิน

กู้ยืมจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ ดังน้ันจึงมีความส าคัญที่แหล่งเงินทุนเหล่าน้ีจะไม่ถูกเรียกคืน 

ตัวอย่างเช่น การด ารงอยู่ได้ของกิจการขนาดเลก็ที่ประสบปัญหาด้านการเงินอาจข้ึนอยู่กับเจ้าของที่มี

อ านาจจัดการลดล าดับสทิธใินการเรียกร้องเงินให้กู้ยืมแก่กจิการเพ่ือประโยชน์ของธนาคารหรือเจ้าหน้ี

รายอื่น ๆ หรือการค า้ประกันด้วยสินทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการเพ่ือเป็นหลักประกัน

การกู้ยืม ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้เงินกู้ด้อยสิทธิ

หรือการประกนัจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการน้ัน เมื่อกิจการอาศัยการสนับสนุนจากเจ้าของที่มีอ านาจ

จัดการ ผู้สอบบัญชีควรประเมินความสามารถของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการในการปฏบัิติตามเง่ือนไข

ของภาระผูกพันภายใต้การด าเนินการสนับสนุนน้ัน นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีอาจขอหนังสือยืนยัน

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้การสนับสนุนน้ันจากเจ้าของที่มีอ านาจจัดการเพ่ือยืนยันความตั้งใจและ

ความเข้าใจของเจ้าของที่มีอ านาจจัดการ  

ช่วงระยะเวลาหลงัการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15)  

ก14.  ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 11 ผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในความเป็นไปได้ว่า อาจมีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนหลังจากช่วงระยะเวลาของการประเมินโดยผู้บริหารที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

เน่ืองจากระดับของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกบัผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ันด าเนินต่อไปในอนาคต ในการพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ดังกล่าว ข้อบ่งช้ีถึงปัญหาความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองจ าเป็นต้องมีนัยส าคัญก่อนที่ผู้สอบ

บัญชีจะพิจารณาด าเนินการต่อไป หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องขอให้ผู้บริหารประเมินความมีนัยส าคัญที่อาจเกิดขึ้ น

ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน โดยใช้ข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16  

ก15.  นอกเหนือไปจากการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ

โดยวิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ือระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาที่ผู้บริหารประเมิน 

ซ่ึงไม่ควรน้อยกว่า 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13  

วิธีการตรวจสอบเพิม่เติมเมือ่พบเหตุการณห์รือสถานการณ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 16)  

ก16.  วิธกีารตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16 อาจรวมถึง  

 วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกบักระแสเงินสด ก าไร และประมาณการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริหาร  

 วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลล่าสดุของกจิการ  

 สอบทานข้อก าหนดของหุ้นกู้และสญัญาเงินกู้ และพิจารณาว่ามีการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนด

หรือไม่  
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 อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือดูว่ามีการอ้างองิถึงปัญหาทางการเงินที่กจิการประสบอยู่  

 สอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการเกี่ยวกับการมีอยู่ของคดีความและการเรียกร้อง 

ความเสียหายทางกฎหมาย และความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหารถึงผลของ 

เร่ืองดังกล่าว ตลอดจนประมาณการผลกระทบทางการเงิน  

 ขอค ายืนยันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่สามเกี่ยวกับการมีอยู่จริง ผลทางกฎหมาย

และการบังคับใช้ของข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการ และ

ประเมินความสามารถทางการเงินของบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่

กจิการ  

 ประเมินแผนของกจิการ หากไม่ได้รับค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่มากพอ  

 ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือระบุถึงเหตุการณ์ที่ช่วยบรรเทา

ปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ือง หรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

กจิการ  

 ขอค ายืนยันจากกจิการเกี่ยวกบัความมีอยู่จริง ข้อก าหนด และความเพียงพอของวงเงินกู้ยืม  

 ขอและสอบทานรายงานการด าเนินการตามกฎหมาย  

 พิจารณาความเพียงพอของหลักฐานเกี่ยวกบัแผนการจ าหน่ายสนิทรัพย์  

การประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ข))  

ก17.  การประเมินแผนการด าเนินงานในอนาคตของผู้บริหารอาจรวมถึงการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ    

การด าเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือการปรับโครงสร้างหน้ี          

การลดหรือชะลอการใช้จ่าย หรือ การเพ่ิมทุน เป็นต้น  

ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ค))  

ก18.  นอกเหนือจากการตรวจสอบตามข้อก าหนดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16(ค) ผู้สอบบัญชีอาจเปรียบเทยีบ  

 ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดที่ผ่านมาล่าสดุกบัผลที่เกิดข้ึนจริงในอดีต และ  

 ประมาณการข้อมูลทางการเงินของงวดปัจจุบันกบัผลที่เกิดข้ึนแล้วจนถึงปัจจุบัน  

ก19.  หากข้อสมมติในการประเมินของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของบุคคลที่สามไม่ว่า   

จะเป็นการลดล าดับสิทธิในการเรียกร้องของเงินให้กู้ยืม การให้ข้อผูกพันที่จะช่วยเหลือด้านเงินทุน

ต่อเน่ืองหรือเพ่ิมเติม หรือการให้การค ้าประกันแก่กิจการ โดยการสนับสนุนน้ันมีความส าคัญ      

อย่างมากต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณา        

ขอหนังสือยืนยัน (ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของการสนับสนุน) จากบุคคลที่สามน้ัน รวมถึง      

การได้มาซ่ึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีความสามารถในการให้การสนับสนุนน้ันด้วย 
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หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(จ))  

ก20.  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า เป็นการเหมาะสมที่จะได้รับหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยเฉพาะในส่วนที่นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่  16 ในการสนับสนุนหลักฐาน             

การตรวจสอบบัญชีที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของผู้บริหารในอนาคตและความเป็นไปได้ของ

แผนงานดังกล่าว 

การสรุปผลของผูส้อบบญัชี 

ความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึง่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่าง

มีนยัส าคญัเกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18-19) 

ก21. ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ค าว่า “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ” จะใช้ในการกล่าวถึง    

ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง       

มีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน    

ในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน ค าว่า “ความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญ” จะน ามาใช้ในสถานการณ์

ที่คล้ายคลึงกัน น้ี  

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์และมีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคญั 

ก22. ย่อหน้าที่ 18 อธิบายว่า ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะปรากฏอยู่เม่ือขนาดของผลกระทบที่เป็นไป

ได้มีนัยและมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้ึนของเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน การเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของความไม่แน่นอนมีความจ าเป็นเพ่ือให้งบการเงินแสดง

อย่างถูกต้องตามที่ควร (ส าหรับแม่บทการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร) หรือ เพ่ือให้งบ

การเงินดังกล่าวไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด (ส าหรับแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) ย่อหน้าที่ 18 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนดังกล่าวปรากฏอยู่หรือไม่โดยไม่ต้องค านึงว่าแม่บท

การรายงานทางการเงินที่น ามาใช้น้ันมีการกล่าวถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญหรือไม่อย่างไร 

ก23. ย่อหน้าที่  19 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีการระบุถึง        

เร่ืองต่างๆ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าดังกล่าวแล้วหรือไม่ การพิจารณาน้ีเป็นการพิจารณาเพ่ิมเติม

นอกเหนือไปจากการพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้น้ันมีความเพียงพอหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อก าหนดในบางแม่บทการรายงานทางการเงินที่เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 19 

อาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

 การประเมินของผู้บริหารในเร่ืองความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถของกจิการที่จะปฏบัิติตามเง่ือนไขของภาระผูกพัน หรือ 

 การใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของผู้บริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความสามารถใน   

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 
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ในบางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจจะให้แนวทางเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ

ผู้บริหารในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์หลักหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความน่าจะเป็นและช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์

ต่างๆน้ัน 

ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ไม่มีความไม่แน่นอนทีมี่

สาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก24. ถึงแม้ว่า ไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญปรากฏอยู่ ย่อหน้าที่ 20 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่า งบการเงินได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ ในบางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจจะระบุ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั: 

 เหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์ต่างๆ 

 การประเมินของผู้บริหารในเร่ืองความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์ห รือสถานการณ์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถของกจิการที่จะปฏบัิติตามเง่ือนไขของภาระผูกพัน 

 แผนของผู้บริหารที่จะลดผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ หรือ 

 การใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของผู้บริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความสามารถใน   

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 

ก25. ในกรณีที่งบการเงินได้จัดท าข้ึนตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร การประเมินของ

ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควรหรือไม่น้ันให้รวมถึงการพิจารณาในเร่ือง

การแสดงรายการโดยรวม โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินน้ัน ซ่ึงรวมถึง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้แสดงให้เห็นถึงรายการและเหตุการณ์ที่ส าคัญในบริบทที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
13

 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมมีความจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ    

การน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการระบุถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการ แต่จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ไม่มีความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส าคัญ และการไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกก าหนดอย่างชัดแจ้งใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ 

 

 

                                                           
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14 
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นยัต่อรายงานของผูส้อบบญัชี 

การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่งไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก26. ในกรณีที่งบการเงินได้จัดท าข้ึนตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว 

การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารในงบการเงินไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องแสดง

ความเหน็ว่า งบการเงินไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21 โดยไม่ต้องค านึงว่างบการเงินมี   

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ 

ก27. ในกรณีที่การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองไม่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ ผู้บริหารอาจจ าเป็น

หรืออาจเลือกที่จะจัดท างบการเงินตามเกณฑ์ที่เป็นทางเลือกอื่น (เช่น เกณฑ์การช าระบัญชี)         

โดยผู้สอบบัญชีอาจสามารถตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวได้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่า 

หลักการบัญชีอื่นน้ันเป็นที่ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจสามารถแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขได้ ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่ใช้ใน    

การจัดท างบการเงินดังกล่าว แต่อาจพิจารณาว่า มีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมวรรค

เน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)
14 
 ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีเพ่ือเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่เป็น

ทางเลือกและเหตุผลในการใช้ 

การใชเ้กณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่       

22-23) 

ก28. การระบุความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจของผู้ใช้    

งบการเงินที่มีต่องบการเงิน การใช้ส่วนที่แยกต่างหากภายใต้หัวข้อที่มีการอ้างอิงถึงข้อเทจ็จริงที่ว่า                

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะช่วยสร้างความสนใจให้กบัผู้ใช้งบการเงินต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

ก29. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ี ได้แสดงตัวอย่างข้อความที่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ถูกน ามาใช้เป็นแม่บทการรายงานทางการเงิน  

หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้ถูกใช้เป็นแม่บทการรายงานทางการเงินแล้ว ตัวอย่าง

ข้อความที่แสดงอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวน้ี อาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ือ

สะท้อนให้เหน็ถึงการประยุกต์ใช้ของแม่บทการรายงานทางการเงินอื่นในสถานการณ์ดังกล่าว 

ก30. ย่อหน้าที่ 22 ได้ก าหนดข้อมูลข้ันต ่าที่จ าเป็นต้องแสดงในรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์

ที่ได้อธิบาย ผู้สอบบัญชีอาจจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมข้อความที่จ าเป็นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น     

การอธบิายถึง 

 การมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเป็นพ้ืนฐานต่อการท าความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่อ

งบการเงิน
15
 หรือ 

 เร่ืองดังกล่าวได้ถูกระบุอย่างไรในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

                                                           
14

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ ก2 
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การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก31. ตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ีเป็นตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อ

ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน แต่มี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)         

ได้แสดงตัวอย่างรูปแบบของค าที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับทุกกิจการที่เกี่ยวข้องกับ       

การด าเนินงานต่อเน่ืองเพ่ืออธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้ที่รับผิดชอบต่องบการเงินและผู้สอบบัญชี

ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

ก32. ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ีเป็นตัวอย่างของรายงานของ      

ผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขและแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามล าดับ   

เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของ   

การใช้เกณฑใ์นการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร แต่การเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญในงบการเงินไม่เพียงพอ 

ก33. ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญประกอบกันหลายเหตุการณ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อ         

งบการเงินโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ซ่ึงเป็นกรณีที่        

ยากจะเกิดขึ้ น ในการเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยการไม่แสดงความเห็นแทนการแสดงข้อความ

ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 22  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ให้แนวทางในประเดน็

ดังกล่าว
16

 

การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22-23) 

ก34. เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลพิจารณาแล้วเหน็ว่า อาจมีความจ าเป็นที่จะรวม

การกล่าวอ้างถึงเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจมีหน้าที่ใน  

การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานก ากบัดูแล 

ผู้บริหารไม่ท าการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเช่ือว่ามีความจ าเป็นต้องขอให้ผู้บริหารท าการประเมินหรือขยาย

การประเมินเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง หากผู้บริหารไม่ยอมด าเนินการ ในกรณีน้ี     

การแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอาจเป็นการเหมาะสม 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารในการจัดท างบการเงินน้ัน ตัวอย่างเช่น หลักฐาน          

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับการมีแผนงานของผู้บริหารในการด า เนินงานหรือการมีปัจจัยอื่ นที่         

บรรเทาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว   

                                                           
16  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 10 
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ภาคผนวก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก29 และย่อหน้าที่ ก31-ก32) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

 ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขเม่ือผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

 ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขเมื่อผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญและงบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น

สาระส าคัญเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ 

 ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเมื่อผู้สอบบัญชีให้

ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและงบการเงินละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้อง

กบัความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 20 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

ตัวอย่างที่ 1 การแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขเม่ือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและมีการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้ สมมติขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีน้ี 

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงใช้แม่บท      

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบน้ีไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 600
1
 ไม่ได้น ามาปฏบัิติใช้) 

 งบการ เ งิน จัดท าขึ้ น โดย ผู้บ ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการ เ งิน                    

(เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
2
  

 ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า รายงานแบบไม่มีเง่ือนไขมีความเหมาะสมจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

 มีการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  

 

 

 

 

 

                                                           
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
3
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซ่ึงระบุว่าบริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน....บาท ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์รวมจ านวน

......บาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นที่

กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้เหน็ว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง

มีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท ทั้งน้ีความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

                                                           
3
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อื่น” 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

(ค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) - ดตูวัอย่างที ่1 ใน

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
4
  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
5
) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
5
) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเ น้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ                 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

                                                           
4  ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มีความ

เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
5  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรงุ) ก าหนดให้อธบิายเร่ืองความรับผดิชอบของผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท า 

งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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ตัวอย่างที่ 2 การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเม่ือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและงบการเงินมี    

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระส าคัญเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีน้ี 

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงใช้แม่บท      

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบน้ีไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้น ามาปฏบัิติใช้) 

 งบการ เ งิน จัดท าขึ้ น โดย ผู้บ ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการ เ งิน                     

(เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ … กล่าวถึง

ขนาดของรายการข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม การหมดอายุและจ านวนทั้งหมดของข้อตกลงการกู้ยืม 

อย่างไรกต็าม งบการเงินดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบหรือความมีอยู่ของการปรับโครงสร้างหน้ี 

หรือการระบุว่าเหตุการณ์น้ีคือความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 

 งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระส าคัญเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่

เพียงพอ การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ผลกระทบต่องบการเงิน

ของการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอนี้  มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

 มีการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ท  าให้ต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

 ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
6
 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไขตามรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่       

31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุ … บริษัทมีข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมซ่ึงหมดอายุแล้วและมีหน้ีสินที่ครบก าหนด

ช าระ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.25x1 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้ 

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท งบการเงินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอในเร่ืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

                                                           
6
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อื่น” 



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 25 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) – ดตูวัอย่างที ่6 ในภาคผนวก 2 

ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) ย่อหนา้สุดทา้ยของวรรคขอ้มูลอื่นในตัวอย่างที ่6 ควรมี

การดดัแปลงเพือ่อธิบายเหตกุารณเ์ฉพาะทีท่ าใหแ้สดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขซึง่มีผลกระทบต่อขอ้มลูอื่น]  

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยก

ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

(ค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
7
  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)
8
) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)
8
) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเ น้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ               

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

                                                           
7  หรือค าอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
8  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรงุ) ก าหนดให้อธบิายเร่ืองความรับผดิชอบของผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท า

งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องเม่ือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญและไม่ได้มี

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน 

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีน้ี 

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบน้ีไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้น ามาปฏบัิติใช้) 

 งบการ เ งิน จัดท าขึ้ น โดย ผู้บ ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการ เ งิน                    

(เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น ามาปฏิบัติใช้กับการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ และบริษัทก าลังอยู่ในสภาวะล้มละลาย          

งบการเงินได้ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญดังกล่าว 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเน่ืองจากผลกระทบที่มีต่องบการเงินของการละเว้น     

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีสาระส าคัญและแผ่กระจาย 

 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองดังกล่าว       

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่ท  าให้ต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

 ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  

 

 

 

 

 



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 27 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
9
 

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ  

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า เน่ืองมาจากการละเว้นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่า

งบการเงินไม่ถูกต้องตามรายงานของข้าพเจ้ามีนัยส าคัญ งบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้แสดงฐานะการเงินของ

บริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

บริ ษัทมี ข้อตกลงเกี่ ยวกับการ กู้ยืม ซ่ึ งหมดอา ยุแ ล้วและมีห น้ีสินที่ ครบก าหนดช าระ  ณ  วันที่                     

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้ อีกทั้งบริษัท   

ก าลังพิจารณาที่จะย่ืนขอล้มละลาย เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึง

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท   

งบการเ งินไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในข้อเท็จจริงดั งกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อสิระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องของข้าพเจ้า 

                                                           
9
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อื่น” 



           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 28 TSA 570 (ปรับปรงุ) 

 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

[น าเสนอตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) – ดตูวัอย่างที ่7 ในภาคผนวก 2 

ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) ย่อหนา้สดุทา้ยของวรรคขอ้มูลอื่นในตวัอย่างที ่7 ควรมี

การดดัแปลงเพือ่อธิบายเหตุการณเ์ฉพาะทีท่ าใหแ้สดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้งซึง่มีผลกระทบต่อ

ขอ้มลูอื่น] 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
10
  

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)
11

) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

(รายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)
11

) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเ น้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ               

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของแต่ละประเทศ]  

 

 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  

 

                                                           
10  หรือค าอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
11  ย่อหน้าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรงุ) ก าหนดให้อธบิายเร่ืองความรับผดิชอบของผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท า

งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 


