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ก27

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ” ควร
อ่านร่วมกับ มาตรฐานการตรวจสอบบัญ ชี รหัส 200 “วัตถุป ระสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญ ชีรั บ
อนุ ญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”

คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการรับงานใน
การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่งได้ มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน

วันถือปฏิบตั ิ
2.

มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อสาหรับ
งวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหรือไม่
และ
(ข) หากรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ
(1) เพื่ อแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อโดยการประเมินข้ อสรุ ปจากหลั กฐานที่
ได้ รับ และ
(2) เพื่ อแสดงความเห็นอย่ า งชั ดเจนในรายงานที่เป็ นลายลั กษณ์อักษรซึ่ งอธิบ าย
หลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนั้น

คาจากัดความ
4.

1

2

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) “เกณฑ์การจัดทา” หมายถึง เกณฑ์ท่ผี ้ ูบริหารใช้ ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อ
(ข) “งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว” หมายถึง งบการเงิน1 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและนามาซึ่งงบการเงินอย่างย่อ
(ค) “งบการเงินอย่างย่อ” หมายถึง ข้ อมูลทางการเงินในอดีตซึ่ง ได้ มาจากงบการเงินแต่ มี
รายละเอียดน้ อยกว่างบการเงิน ในขณะที่โครงสร้ างของการแสดงข้ อมูลยังคงสอดคล้ อง
กับงบการเงินเกี่ยวกับทรั พยากรทางเศรษฐกิจ หรือภาระผูกพั น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง2ของกิจการ ขอบเขตการบังคับใช้ ของกฎหมายที่
แตกต่างกันอาจใช้ ถ้อยคาที่แตกต่างกันในการอธิบายข้ อมูลทางการเงินในอดีตดังกล่าว

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 13(ฉ) กาหนดคาจากัดความของ “งบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13(ฉ)
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ข้อกาหนด
การตอบรับงาน
5.

ผู้สอบบัญชีจะตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
นี้ เมื่อผู้สอบบัญชีได้ รับการแต่งตั้งให้ ตรวจสอบงบการเงิน ที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

6.

ก่อนการตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)
(ก) พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดทายอมรับได้ หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3-ก7)
(ข) ได้ รับข้ อตกลงจากผู้บริหารในการรับทราบและเข้ าใจในความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
(1) การจัดทางบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์การจัดทา
(2) การจัดให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้ าถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วได้ โดย
ไม่ยากลาบาก (หรือหากกฎหมายหรือข้ อบังคับกาหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วไม่จาเป็ นต้ องมีไว้ ให้ กับผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อ และใช้ ในการกาหนดเกณฑ์
ในการจั ด ท างบการเงิ น อย่ า งย่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะต้ อ งอธิ บ ายกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนั้นในงบการเงินอย่างย่อ) และ
(3) การรวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ งบการเงินอย่างย่อในเอกสารใด ๆ ที่รวมงบ
การเงินอย่างย่อและชี้ให้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ รายงานต่องบการเงินอย่างย่อนั้น
(ค) ตกลงกับผู้บริหารถึงรูปแบบของการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ (ดูย่อหน้ าที่
9-11)

7.

หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่สามารถยอมรับเกณฑ์การจัดทางบการเงินอย่างย่อได้ หรือไม่ได้ รับ
ข้ อตกลงจากผู้บริหารตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ข) ผู้สอบบัญชีจะต้ องไม่ตอบรับงานการ
รายงานต่องบการเงินอย่างย่อ เว้ นแต่กฎหมายหรือข้ อบังคับกาหนดให้ สามารถกระทาได้ การ
รับงานที่เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่าวจะไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับ นี้ ดังนั้ น รายงานของผู้ สอบบัญ ชีต่อ งบการเงินอย่ างย่อ ดังกล่ าวจะต้ องไม่ ระบุ ว่า งาน
ตรวจสอบนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ ผู้สอบบัญชีควรอ้ างอิง ข้ อเท็จจริงที่
เหมาะสมนี้ในข้ อตกลงในการรับงาน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการ
รับงานในการตรวจสอบงบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ

แนวทางปฏิบตั ิ
8.

ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ และแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจ
เห็นว่าจาเป็ น เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
(ก) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอเกี่ยวกับลักษณะโดย
สรุปและระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่
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(ข) เมื่องบการเงินอย่างย่อไม่ได้ ถูกแนบกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ควรประเมินว่ามี
การอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
(1) บุคคลหรือสถานที่ซ่ึงสามารถจัดหางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วได้ หรือ
(2) กฎหมายหรือข้ อบังคับที่กาหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วไม่จาเป็ นต้ องมีไว้
ให้ กบั ผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อและใช้ ในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
อย่างย่อ
(ค) ประเมิน ว่ า งบการเงิน อย่ างย่ อ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับเกณฑ์การ
จัดทา
(ง) เปรียบเทียบงบการเงินอย่างย่อกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วเพื่อ
ประเมินว่ างบการเงินอย่างย่อ มีข้อมูลตรงกัน หรื อสามารถนามาคานวณใหม่โดยใช้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
(จ) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อจัดทาขึ้นตามเกณฑ์การจัดทา
(ฉ) ในส่ วนของวั ตถุ ป ระสงค์ ของงบการเงิน อย่ า งย่ อ ประเมิน ว่ า งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ได้
รวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นและอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรวมที่จะไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิดในสถานการณ์น้ัน ๆ
(ช) ประเมินว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วมีอยู่เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินอย่างย่อเข้ าถึงโดยไม่
ยากลาบาก เว้ น แต่ กฎหมายหรื อข้ อบั งคับ ก าหนดว่ างบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ ว ไม่
จาเป็ นต้ องมีไว้ ให้ กบั ผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อและใช้ ในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดทางบ
การเงินอย่างย่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
รูปแบบของความเห็น
9.

เมื่อผู้ สอบบั ญชีสรุ ปว่ าการแสดงความเห็น อย่ างไม่ มีเงื่อนไขต่ องบการเงินอย่า งย่อ มีความ
เหมาะสม ความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ค วรใช้ ข้ อ ความใดข้ อ ความหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่
กฎหมายหรือข้ อบังคับจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9)
(ก) งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้ องกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วในสาระสาคัญตาม
[เกณฑ์การจัดทา] หรือ
(ข) งบการเงินอย่างย่อนี้แสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยถูกต้ องตามที่ควร
ตาม [เกณฑ์การจัดทา]

10. ถ้ ากฎหมายหรือข้ อบังคับกาหนดข้ อความเกี่ยวกับความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อในเนื้อหาที่
แตกต่างจากที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 ผู้สอบบัญชีควร
(ก) ใช้ แนวทางปฏิบัติท่อี ธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 และแนวทางปฏิบัติอ่ ืนๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้
ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับนั้น และ
(ข) ประเมินว่ า ผู้ ใช้ งบการเงิน อย่ า งย่ อ อาจเข้ า ใจผิดในความเห็น ของผู้ สอบบัญ ชี ต่อ งบ
การเงินอย่างย่อหรือไม่ หากเป็ นเช่นนั้น คาอธิบายเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินอย่างย่อสามารถลดความเข้ าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
3
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11. หากเกิดกรณีตามย่อหน้ าที่ 10(ข) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าคาอธิบายเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบ
บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่สามารถลดความเข้ าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับ
งานตรวจสอบนั้ น เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบั งคับ กาหนดให้ ทาได้ การรั บ งานที่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายหรื อข้ อบั งคับดังกล่ า วไม่ถือว่ าเป็ นการปฏิบั ติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับ นี้
ดังนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ งบการเงินอย่างย่อจะต้ องไม่ระบุว่า งานตรวจสอบเป็ นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
กรอบเวลาการท างานและเหตุ การณ์ภายหลังวั นที่ในรายงานของผู ส้ อบบัญชี ต่ องบการเงิ นที่
ตรวจสอบแล้ว
12. รายงานของผู้ สอบบัญ ชี ต่องบการเงินอย่า งย่อ อาจลงวั น ที่ภายหลังจากวั นที่ในรายงานของ
ผู้สอบบั ญชี ต่อ งบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ ว ในกรณีดังกล่ า ว รายงานของผู้สอบบัญ ชี ต่องบ
การเงินอย่างย่อ ควรระบุ ว่างบการเงินอย่างย่อและงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ วไม่ได้ สะท้ อน
ผลกระทบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้ น ภายหลั งวั น ที่ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ ว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10)
13. ผู้สอบบัญชีควรใช้ ความระมัดระวังในข้ อเท็จจริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ ใช้ ความระมัดระวังในก่อนหน้ านี้ ในกรณี
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะไม่เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจนกระทั่งผู้สอบ
บัญชีได้ พิจารณาข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 5603 อย่างครบถ้ วนแล้ ว
ข้อมูลอื่นในเอกสารทีไ่ ด้รวมงบการเงินอย่างย่อ
14. ผู้สอบบัญชีควรอ่านข้ อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อ
พิ จ ารณาว่ า มี ความไม่ ส อดคล้ อ งของข้ อ มู ล อย่ า งมีส าระสาคัญ ระหว่ า งข้ อมู ล อื่น นั้ น กับ งบ
การเงินอย่างย่อ หรือไม่
15. หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความไม่สอดคล้ องของข้ อมูล ผู้สอบบัญชีควรหารือเรื่องดังกล่าวกับ
ผู้บริหารและพิจารณาว่างบการเงินอย่างย่อหรือข้ อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและ
รายงานของผู้สอบบัญชีจาเป็ นต้ องได้ รับการปรับปรุงหรือไม่ ถ้ าผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าข้ อมูล
ในเอกสารจาเป็ นต้ องได้ รับการปรับปรุงแต่ ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะปรั บปรุงข้ อมูลนั้น ผู้สอบ
บัญชีควรดาเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิ จารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบ
บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11- ก16)
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน”
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รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
องค์ประกอบในรายงานของผูส้ อบบัญชี
16. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ควรรวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 4 (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก23)
(ก) ชื่อรายงานที่ระบุชัดเจนว่าเป็ นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
(ข) ผู้รับรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18)
(ค) ระบุถึงงบการเงินอย่างย่อที่ผ้ ูสอบบัญชีกาลังรายงาน รวมทั้งชื่อของแต่ละงบที่รวมอยู่
ในงบการเงินอย่างย่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
(ง) ระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
(จ) อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20 การแสดงความเห็นอย่างชัดเจน (ดูย่อหน้ าที่ 9-11)
(ฉ) ข้ อความที่ระบุว่างบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนด
ในแม่บทการรายงานทางการเงินซึ่งใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว และการ
อ่ า นงบการเงิ น อย่ า งย่ อ และรายงานของผู้ สอบบั ญชี ไ ม่ ส ามารถทดแทนการอ่ า นงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้
(ช) ในกรณีท่สี ามารถทาได้ ข้ อความนั้นต้ องเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 12
(ซ) อ้ างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว วันที่ในรายงานของผู้สอบ
บั ญ ชี แ ละข้ อ เท็จ จริ ง ที่ ว่ า มี ก ารแสดงความเห็น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขต่ อ งบการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ ว เป็ นไปตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 19-20
(ฌ) คาอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร5ต่องบการเงินอย่างย่อ โดยอธิบายว่า
ผู้บริหาร6เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทางบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์การจัดทา
(ญ) ข้ อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่าง
ย่อตามแนวทางปฏิบัติของผู้สอบบัญชีท่กี าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่างบ
การเงินอย่างย่อสอดคล้ องในสาระสาคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่
(ฎ) ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี
(ฏ) ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี
(ฐ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)

4

5
6

ย่อหน้ าที่ 19-20 เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ซ่ ึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้ องมี
องค์ประกอบเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ านี้
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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17. หากผู้รับรายงานในงบการเงินอย่างย่อ ไม่เป็ นคนเดียวกับผู้รับรายงานในรายงานของผู้สอบ
บั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่ตรวจสอบแล้ ว ผู้ สอบบั ญ ชี ควรประเมิ น ถึ งความเหมาะสมของผู้ รั บ
รายงานที่แตกต่างกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18)
18. ผู้สอบบัญชีควรลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่เร็วกว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก20)
(ก) วันที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานอย่างเพี ยงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเห็น
รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่างบการเงินอย่างย่อถูกจัดทาขึ้นและผู้มีอานาจให้ การรับรองว่า
เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินดังกล่าว และ
(ข) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
การอ้างถึงรายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
19. เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบรวมถึง
(ก) ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)7
(ข) วรรคเน้ นข้ อมู ลและเหตุการณ์ หรื อเรื่ องอื่นตามมาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 706
(ปรับปรุง)8
(ค) วรรคความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานต่ อเนื่ องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 (ปรับปรุง)9
(ง) การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70110หรือ
(จ) ข้ อความซึ่ งได้ อธิบายถึ งการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งยัง
ไม่ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)11
และผู้สอบบัญชีพอใจต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้ องในสาระสาคัญกับหรือแสดงผลสรุป
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรของงบการเงิ น ที่ ต รวจสอบแล้ วตามเกณฑ์ ก ารจั ด ท า รายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรเพิ่มเติมองค์ประกอบในย่อหน้ าที่ 16 ดังต่อไปนี้
1. ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วรวมถึงการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข วรรคเน้ นหรือวรรคเรื่องอื่น ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินงานต่อเนื่อง การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ หรือข้ อความซึ่งได้

7
8

9
10
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารในประเด็นที่สาคัญของการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ ว
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2.

อธิบายถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งซึ่ งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมู ลอื่นและ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
อธิบาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)
(ก) เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว และ
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ ามี)
(ข) สิ่งที่อ้างถึงในวรรคเน้ น วรรคเรื่องอื่น หรือ ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ ว และผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ ามี)
(ค) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขของ
ข้ อมูลอื่น และผลกระทบต่อข้ อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่ างย่ อและ
รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)

20. เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วเป็ นการแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้ อง หรือการไม่แสดงความเห็น รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ควรจะ
เพิ่มองค์ประกอบในย่อหน้ าที่ 16 ดังต่อไปนี้
(ก) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วเป็ นการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ อง หรือการไม่แสดงความเห็น
(ข) อธิบายถึงเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็น
และ
(ค) ระบุว่าผลของการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องหรือการไม่แสดงความเห็น ต่อ
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วนั้นทาให้ เป็ นการไม่เหมาะสมในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินอย่างย่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
การเปลีย่ นแปลงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ
21. หากงบการเงินอย่างย่อ ไม่สอดคล้ องในสาระสาคัญ หรือไม่ ได้ แสดงผลสรุปของงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ ว โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรตามเกณฑ์ ก ารจั ด ท า และผู้ บ ริ ห ารไม่ เ ห็น ด้ ว ยที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นว่างบการเงินอย่างย่อนั้นไม่ถูกต้ อง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
ข้อจากัดในการเผยแพร่หรือการใช้หรือการให้ผอู ้ ่านระมัดระวังเกีย่ วกับหลักสาคัญทางการบัญชี
22. เมื่อการเผยแพร่ หรือการใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วมีข้อจากัด
หรือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วระบุให้ ผ้ ูอ่านระมัดระวังเกี่ยวกับงบ
การเงิน ที่ตรวจสอบแล้ วจั ดทาขึ้น ตามแม่ บทเพื่ อวัตถุ ประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญ ชี ควรรวม
ข้ อจากัดหรือข้ อระมัดระวังเช่นเดียวกันไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อนั้น
ด้ วย
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
23. ถ้ างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบ แต่งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ แสดงข้ อมูล
เปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีควรพิ จารณาว่ าการไม่ได้ แสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบดังกล่ าวมีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบ
ของการไม่ แ สดงข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบที่ไม่ สมเหตุสมผลไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่อ งบ
การเงินอย่างย่อด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24)
24. ถ้ างบการเงินอย่างย่อแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน รายงานของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ควรรวมเนื้ อหาซึ่ ง มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 710
กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ระบุอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วด้ วย12
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก25)
ข้อมูลเพิม่ เติมทีไ่ ม่ได้ตรวจสอบซึ่งนาเสนอรวมกับงบการเงินอย่างย่อ
25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ ตรวจสอบซึ่งนาเสนอรวมกับงบการเงินอย่าง
ย่ อ นั้ น แตกต่ า งกัน อย่ า งชั ดเจนกับ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ หรื อ ไม่ หากผู้ สอบบั ญ ชี สรุ ป ว่ า การ
นาเสนอข้ อมู ลเพิ่ มเติมที่ไม่ ได้ ตรวจสอบของกิจการไม่ แตกต่ างอย่ างชั ดเจนจากงบการเงิน
อย่ า งย่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี ควรแจ้ งให้ ผ้ ู บ ริ หารเปลี่ ยนแปลงการน าเสนอข้ อ มู ลเพิ่ มเติ มที่ไม่ ไ ด้
ตรวจสอบนั้น หากผู้บริ หารปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ ถูกครอบคลุมอยู่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี (อ้ างอิงย่อหน้ าที่ ก26)
ความเกีย่ วข้องกันของผูส้ อบบัญชี
26. ผู้ สอบบั ญ ชี ควรใช้ ความระมั ดระวั งในกรณี ท่ีกิจ การวางแผนที่จ ะระบุ ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี เ สนอ
รายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ แต่ไม่ได้ วางแผนที่จะรวม
รายงานของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องไว้ ด้วย ผู้สอบบัญชีควรร้ องขอให้ ผ้ ูบริหารรวมรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ไว้ ในเอกสารนั้นด้ วย หากผู้บริ หารไม่ปฏิบัติตาม ผู้สอบบัญชีควรพิ จารณาและ
กระทาการอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันผู้บริหารในการอ้ างถึงผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
ในเอกสารนั้นอย่างไม่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)
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27. ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับการแต่งตั้งให้ เสนอรายงานต่องบการเงินของกิจการ ในขณะที่ไม่ได้ รับ
การแต่งตั้งให้ เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ในกรณีน้ ี ผู้สอบบัญชีควรใช้ ความระมัดระวัง
หากกิจการวางแผนในการจัดทาข้ อความในเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงผู้สอบบัญชีและข้ อเท็จจริง
ว่า งบการเงินอย่างย่อ ได้ มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชี
ต้ องพอใจในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การอ้ างถึงผู้สอบบัญชีในบริบทของรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ ว และ
(ข) ข้ อความซึ่งไม่ได้ ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ
หากในกรณี ข้ อ (ก) และ (ข) ไม่ได้ เกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องร้ องขอผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลง
ข้ อความ หรือไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีในเอกสารนั้น หรืออีกทางหนึ่ง กิจการอาจแต่งตั้งให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ นั้น และรวมรายงานของผู้สอบบัญชี ท่เี กี่ยวข้ องใน
เอกสารนั้น ด้ วย หากผู้บริ หารไม่ เปลี่ ยนแปลงข้ อความ ไม่ ตัดข้ อความที่อ้า งถึงผู้สอบบัญ ชี
หรือไม่รวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไว้ ในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ
ผู้สอบบัญชีควรแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารทราบว่าผู้สอบบัญชีไม่เห็นด้ วยกับการอ้ างถึงผู้สอบบัญชี และ
ผู้สอบบัญชี ต้องพิ จารณาและกระทาการอื่นที่เ หมาะสมเพื่ อป้ องกันผู้บริ หารจากการอ้ างถึง
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)
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การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
การตอบรับงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5-6)
ก1. การตรวจสอบงบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อจะทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับทราบข้ อมูล
ที่จาเป็ นที่จะทาให้ บรรลุ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินอย่ างย่ อ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ การใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้จะไม่ได้ ให้ หลั กฐานที่
เหมาะสมเพี ย งพอในการแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ หากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ไ ด้
ตรวจสอบงบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อนั้น
ก2. การตกลงกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 อาจนามาใช้ เป็ นหลักฐานโดย
การตอบรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของข้ อตกลงในการรับงาน
เกณฑ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6(ก))
ก3. ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อ ผู้บริหารจะต้ องพิจารณาข้ อมูลที่จาเป็ นที่สะท้ อนในงบการเงิน
อย่างย่อเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องในสาระสาคัญหรือแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วโดยถูกต้ องตามที่ควร เนื่องจากโดยทั่วไปงบการเงินอย่างย่อ จะรวมข้ อมูลโดยรวมและ
จากัดการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่ งจะเพิ่ มความเสี่ยงที่อาจไม่ ได้ รวมข้ อมูลที่จาเป็ นและอาจนาไปสู่
ความเข้ าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และความเสี่ยงจะเพิ่ มขึ้นเมื่อเกณฑ์ท่กี าหนดในการ
จัดทางบการเงินอย่างย่อไม่มอี ยู่จริง
ก4. ปั จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การพิ จารณาของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการยอมรั บ เกณฑ์ ก ารจั ด ท า
ประกอบด้ วย:
 ลักษณะของกิจการ
 วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ
 ข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อ และ
 เกณฑ์ ก ารจั ด ท าจะมี ผ ลต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ที่ จ ะไม่ ท าให้ เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ก5. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินอย่างย่ออาจถูกกาหนดโดยมาตรฐานที่ได้ รับการอนุมัติหรือเป็ น
ที่ยอมรั บ ซึ่ งก าหนดโดยองค์ก รหรื อ โดยกฎหมายหรื อ ข้ อบั ง คับ เช่ น เดียวกับ กรณี ข องงบ
การเงินตามที่ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21013 ในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบ
บัญชีอาจจะสันนิษฐานได้ ว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับได้
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ก6. ในกรณีท่ไี ม่มีเกณฑ์ท่ีกาหนดในการจัดทางบการเงินอย่างย่อ เกณฑ์อาจกาหนดโดยผู้บริหาร
ตัวอย่างเช่ น การกาหนดจากหลัก ปฏิบัติใ นอุต สาหกรรมโดยเฉพาะ เกณฑ์ที่ย อมรั บ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ จะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อ เกี่ยวกับ
(ก) การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับลักษณะโดยสรุปและการระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ ว
(ข) การอธิบ ายอย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ สถานที่ซ่ึ ง งบการเงิ น ที่ต รวจสอบแล้ ว
สามารถจัดหาได้ หรือถ้ ากฎหมายหรือข้ อบังคับระบุว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วไม่
จาเป็ นต้ องมีไว้ ให้ กบั ผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อและใช้ ในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดทางบ
การเงินอย่างย่อ จะต้ องอธิบายกฎหมายหรือข้ อบังคับนั้น
(ค) การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทา
(ง) การตรงกัน ของข้ อ มู ล หรื อ สามารถน ามาคานวณใหม่ โดยใช้ ข้อ มู ลที่เ กี่ยวข้ อ งในงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ ว และ
(จ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ จะรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ น และอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ก7. การเปิ ดเผยที่เพี ยงพอต่ อลักษณะโดยสรุปของงบการเงินอย่างย่อ และระบุถึงงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ วตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ก6(ก) อาจแสดงด้ วยชื่อรายงาน เช่น “งบการเงิน
อย่างย่อซึ่งจัดทาขึ้น จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วสาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1”
การประเมินความมีอยู่ของงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8(ช))
ก8. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วนั้นมีอยู่เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินอย่าง
ย่อนาไปใช้ ได้ โดยไม่ยากเกินควรหรือไม่ โดยประเมินจากปัจจัยดังต่อไปนี้

งบการเงินอย่างย่อ อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรื อสถานที่ซ่ึ งงบการเงิน ที่ตรวจสอบ
แล้ วสามารถจัดหาได้

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วมีอยู่ท่วั ไป หรือ

ผู้บริหารได้ กาหนดวิธกี ารซึ่งผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้ าถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วได้
รูปแบบของความเห็น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก9. การสรุปซึ่งอ้ างอิงจากการประเมินหลักฐานที่ได้ รับโดยการปฏิบัติตามแนวทางในย่อหน้ าที่ 8
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงินอย่างย่อ นั้ นเหมาะสมที่จะทาให้ ผ้ ู สอบบัญชีแสดง
ความเห็น โดยรวมข้ อ ความใดข้ อ ความหนึ่ ง ในย่ อ หน้ า ที่ 9 การตั ด สิน ใจของผู้ ส อบบั ญ ชี
เกี่ยวกับข้ อความที่จะนามาใช้ อาจมีผลกระทบจากแนวทางปฏิบัติท่รี ั บรองทั่วไปในขอบเขต
การบังคับใช้ กฎหมายโดยเฉพาะ
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กรอบเวลาการท างานและเหตุ การณ์ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู ส้ อบบัญชี ต่ องบการเงิ นที่
ตรวจสอบแล้ว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก10. แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 มักจะเกิดขึ้นในระหว่างหรือทันทีหลังจาก
การตรวจสอบงบการเงิน เมื่อ ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่อ งบการเงินอย่างย่อหลังจากที่การ
ตรวจสอบงบการเงินเสร็จสิ้นแล้ ว ผู้สอบบัญชีไม่จาเป็ นต้ องรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบ
เพิ่ มเติมเกี่ยวกับงบการเงิ นที่ตรวจสอบแล้ วนั้น หรื อไม่จาเป็ นต้ องรายงานผลกระทบของ
เหตุก ารณ์ ท่ีเ กิดขึ้ นภายหลั งวั นที่ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ต่อ งบการเงิ น ที่ตรวจสอบแล้ ว
เนื่องจากงบการเงินอย่างย่อนามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและไม่ได้ ทาให้ เป็ นปัจจุบัน
ข้อมูลในเอกสารทีร่ วมงบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14-15)
ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุเรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับข้ อมูลอื่น ๆ ในการตรวจสอบงบการเงิน ในเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
720 (ปรั บ ปรุ ง ) ข้ อ มู ล อื่น คื อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น หรื อ ข้ อมู ล ที่ไ ม่ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
(นอกเหนือ จากงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบั ญ ชี ต่องบการเงิน นั้น ) รวมถึงรายงาน
ประจาปี ของกิจการ ซึ่งรายงานประจาปี ได้ รวมหรือนาเสนอพร้ อมกับงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้น
ก12. ในทางกลั บ กัน ย่ อ หน้ าที่ 14-15 ว่ า ด้ วยความรั บ ผิดชอบของผู้สอบบั ญชี ต่อ ข้ อมู ลอื่น ใน
เอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึง
 เนื้ อหาบางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดซึ่ ง ถื อ เป็ นข้ อ มู ล อื่ น ที่ ร วมอยู่ ใ นรายงานประจ าปี
(ตัวอย่างเช่ น เมื่อ งบการเงินอย่า งย่อและรายงานผู้สอบบั ญชีถูกรวมในรายงาน
ประจาปี แบบย่อ) หรือ
 เนื้อหาที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลอื่นแต่ถูกรวมอยู่ในรายงานประจาปี
ก13. ในการอ่านข้ อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่ างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน ผู้สอบ
บัญชีควรระมัดระวังข้ อมูลที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดและจาเป็ นต้ องปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ต่อข้ อมูลเหล่านี้ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง14กาหนดให้ ผ้ ู สอบบัญชีหลีกเลี่ยงการเข้ าไปมีส่วน
เกี่ยวข้ องโดยเจตนากับข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่าผิดอย่างเป็ นสาระสาคัญหรือนาไปสู่การเข้ าใจ
ผิด หรือข้ อมูลที่ตกแต่งโดยไม่ย้ังคิด การละเว้ นหรื อปิ ดบังข้ อมูลที่ควรแสดง หากละเว้ นหรือ
ปิ ดบังข้ อมูลเหล่านั้นแล้ วอาจนาไปสู่ความเข้ าใจผิดได้
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ข้อมูลในเอกสารทีร่ วมงบการเงินอย่างย่อซึง่ เกีย่ วข้องกับเนื้อหาบางส่วนหรือทัง้ หมดซึง่ ถือเป็ นข้อมูล
อื่นทีร่ วมในรายงานประจาปี
ก14. เมื่อข้ อมูลที่รวมในเอกสารซึ่งรวมงบการเงินอย่างย่อ และรายงานของผู้สอบบัญชี ท่ีเกี่ยวข้ อง
และข้ อมูลนั้นเกี่ยวข้ องกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้ อมูลอื่นที่รวมในรายงานประจาปี
งานตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวควรสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
ซึ่งอาจเพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 14-15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ก15. เมื่อการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่ งยั งไม่ ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมู ลอื่นได้ ถูกระบุ ไว้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่ง
ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับเนื้อหาของข้ อมูลที่รวมในเอกสารซึ่งรวมงบการเงิน
อย่ างย่ อและรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ท่ีเ กี่ยวข้ อ ง ความไม่ สอดคล้ องกันอย่า งมีสาระสาคัญ
ระหว่างงบการเงินอย่างย่อและข้ อมูลนั้นอาจมีอยู่หรือข้ อมูลนั้นอาจนาไปสู่ความเข้ าใจผิดได้
ข้อมูลในเอกสารทีร่ วมงบการเงินอย่างย่อ ซึ ่งเนื้ อหาดังกล่าวไม่เกีย่ วข้องกับข้อมูลอื่นของรายงาน
ประจาปี
ก16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
ตอบสนองต่อการปฏิเสธของฝ่ ายบริหารในการแก้ ไขข้ อมูลที่จาเป็ น ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
ผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
องค์ประกอบในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ชื่อรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก))
ก17. ชื่อรายงานที่ระบุว่าเป็ นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต ตัวอย่างเช่น “รายงานของผู้สอบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าต” ซึ่ ง จะยืน ยัน ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ได้ ป ฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ซึ่งเป็ นการระบุความแตกต่างของรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตจากรายงานของผู้อ่นื
ผู้รับรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16 (ข), 17)
ก18. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของผู้รับรายงาน
ในงบการเงินอย่างย่อ จะรวมถึงข้ อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการ และวัตถุประสงค์
ของงบการเงินอย่างย่อ
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ข้ อบ่งชี้ของงบการเงินแบบย่อ(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ค))
ก19. ผู้สอบบัญชีควรใช้ ความระมัดระวังในกรณีท่งี บการเงินอย่างย่อรวมอยู่ในเอกสารซึ่งรวมข้ อมูล
ที่นอกเหนือจากงบการเงินอย่ างย่อและรายงานผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการ
ระบุ เลขหน้ า ในงบการเงิ น อย่ า งย่ อ ที่จ ะน าเสนอในกรณี ท่ีรู ป แบบการน าเสนออนุ ญ าตให้
สามารถกระทาได้ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูอ่านทราบถึงงบการเงินอย่างย่อที่มีรายงานของผู้สอบบัญชี ท่ี
เกี่ยวข้ อง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ , 16(ฐ), 18)
ก20. บุคคลหนึ่งหรื อ กลุ่มบุคคลที่มีอานาจในการสรุ ปว่ างบการเงินอย่างย่อ ได้ จัดทาขึ้นและเป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ ข้ อ ตกลงในการรั บ งาน ลั ก ษณะของกิจ การและ
วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ
การอ้ างถึงรายงานผู้สอบบัญชีในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก21. ย่อหน้ าที่ 19(1) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ได้ กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีรวมข้ อความใน
รายงานของผู้สอบบั ญชี ในงบการเงิน อย่ างย่ อเมื่อ รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่อ งบการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ วได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารเรื่องสาคัญจากการสอบบัญชีหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า
ซึ่งได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 70115 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ถูก
กาหนดให้ ต้องอธิบายถึงเรื่องสาคัญจากการสอบบัญชีแต่ละเรื่องไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินแบบย่อ
ก22. ข้ อความและคาอธิบายที่ถูกกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 นั้นมีความตั้งใจที่จะชี้ให้ เห็นถึงประเด็น
เหล่ านั้น และไม่สามารถทดแทนการอ่านรายงานของผู้ สอบบั ญชี ต่องบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วได้ คาอธิบายนี้มีความตั้งใจที่จะสื่อถึงลักษณะของประเด็น ต่างๆ และต้ องไม่ซา้ ซ้ อนกับ
ข้ อความในรายงานผู้สอบของบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
ตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16, 19-21)
ก23. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ ได้ รวมตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบ
การเงินอย่างย่อดังนี้
(ก) การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
(ข) ได้ มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
(ค) การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
(ง) ได้ มาจากงบการเงิ น ที่ตรวจสอบแล้ วโดยรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ไ ด้ ร วมข้ อ ความที่
อธิบายถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่ งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมู ลอื่นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) และ
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(จ) ได้ มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ รวมวรรคความไม่
แน่นอนทีม่ ีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนือ่ งและการสื่อสารเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ
ข้อมูลเปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23-24)
ก24. หากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบ อาจสันนิษฐานได้ ว่างบการเงินอย่าง
ย่อก็ควรจะแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบด้ วยเช่นกัน ข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วนั้นอาจจะเกี่ยวข้ องกับตัวเลขเปรียบเทียบหรือข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 710 ได้ อธิบายถึงผลกระทบที่แตกต่างกันต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงิน โดยเฉพาะการอ้ างถึงผู้สอบบัญชีอ่นื ซึ่งได้ ตรวจสอบงบการเงินในงวดก่อน
ก25. ในสถานการณ์ ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ สอบบัญ ชี ว่า การไม่ ได้ แ สดง
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ ซึ่งรวมถึงลักษณะและวัตถุ ประสงค์ของงบ
การเงินอย่างย่อ เกณฑ์การจัดทา และข้ อมูลที่จาเป็ นต่อผู้ใช้ งบการเงินอย่างย่อ
ข้อมูลเพิม่ เติมทีไ่ ม่ได้ตรวจสอบซึ่งนาเสนอรวมกับงบการเงินอย่างย่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25)
ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)16 ได้ รวมข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการ
ประยุกต์ใช้ เมื่อข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ ตรวจสอบนาเสนอรวมกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว การ
ประยุกต์ใช้ ตามความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์อาจเป็ นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ ตามความ
ต้ องการในย่อหน้ าที่ 25
ความเกีย่ วข้องของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 26-27)
ก27. ผู้ สอบบั ญชี อาจกระทาการอื่นที่เหมาะสม หากผู้ บริ หารไม่ ได้ ปฏิบั ติตามคาร้ องขอ ซึ่ งอาจ
รวมถึ งการแจ้ งแก่ ผ้ ู ใช้ งบและบุ คคลอื่น ๆ เท่ า ที่ท ราบ ในการอ้ า งถึ งผู้ สอบบั ญ ชี อ ย่ า งไม่
เหมาะสม การกระทาการของผู้สอบบัญชีข้ ึนอยู่กับสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันของ
ผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการขอคาปรึกษาทางกฎหมาย
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รายงานของผู้สอบ
บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวั นที่ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ
การเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ที่
ตรวจสอบแล้ ว ได้ ร วมถึง วรรคความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคั ญที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่องและการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้ สอบบัญ ชี ต่อ งบการเงิน อย่า งย่อ ซึ่ งจัดทาขึ้ น ตามเกณฑ์ท่ีผู้ บ ริหาร
กาหนดและมีก ารเปิ ดเผยอย่า งเพี ย งพอในงบการเงิน อย่า งย่อ ผู้ สอบบัญ ชี ไ ด้
พิจ ารณาว่า เกณฑ์ก ารจัด ท าเป็ น เกณฑ์ที่ย อมรั บ ได้ ใ นสถานการณ์นั้ น ๆ งบ
การเงิน ที่ต รวจสอบแล้ ว แสดงความเห็น อย่า งไม่มีเ งื่ อ นไข รายงานของผู้ ส อบ
บัญชีต่องบการเงิน อย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ที่ตรวจสอบแล้ วได้ รวมถึงข้ อความที่อธิบายถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่ง
ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมูลอื่น ข้ อ มูลอื่น ที่แสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่งยัง
ไม่ ได้ รั บการแก้ ไขเป็ นข้ อ มูล ที่ร วมอยู่ใ นเอกสารที่ร วมงบการเงิน อย่า งย่อ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี
ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่อ งบการเงิน อย่ า งย่ อ ซึ่ งจั ดทาขึ้น ตามเกณฑ์ท่ีผ้ ู บ ริ หาร
กาหนดและมีก ารเปิ ดเผยอย่า งเพี ย งพอในงบการเงิน อย่า งย่อ ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้
พิ จารณาว่าเกณฑ์การจัดทาเป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงิน
ที่ต รวจสอบแล้ ว แสดงความเห็น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบ
การเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกัน กับวัน ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ที่
นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่อ งบการเงิน อย่ า งย่ อ ซึ่ งจั ดทาขึ้ น ตามเกณฑ์ท่ีผ้ ู บ ริ หาร
กาหนดและมีก ารเปิ ดเผยอย่า งเพี ย งพอในงบการเงิน อย่า งย่อ ผู้สอบบัญชีได้
พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดทาเป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
ตัวอย่างที่ 1
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ตัวอย่างที่ 5

รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่
มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีจ ะแสดงความเห็น อย่ า งไม่ มีเ งื่ อ นไขต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ
รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ลงวัน ที่เ ดีย วกัน กับ วันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
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ตัวอย่างที่ 1
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อ
 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
 รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่ ต รวจสอบแล้ ว ได้ ร วมถึ ง วรรคความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่องและการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
 รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่ ต รวจสอบแล้ ว ได้ ร วมถึ ง การสื่ อ สารเรื่ อ งส าคั ญ ใน
ตรวจสอบ1
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ความเห็น
งบการเงินอย่างย่อ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน โดยย่อ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงิน
สดโดยย่อสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งนามาจากงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงิน อย่างย่อ นี้ มีความสอดคล้ องในสาระสาคัญกับ (หรื อแสดงผลสรุปโดย
ถู ก ต้ อ งตามที่ควรของ) งบการเงิ น ที่ตรวจสอบแล้ ว ตาม (อธิบ ายหลั ก เกณฑ์ ท่ีใช้ ในการจั ดท า
งบการเงินอย่างย่อ) [วรรคความเห็นได้ ย้ายจากข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด) ดังนั้น การอ่า น
งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ ว
และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงิน อย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วไม่ได้ สะท้ อนถึง
ผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ ว [ประโยคสุดท้ ายของย่อหน้ านี้ ย้ ายมาจากประโยคสุดท้ ายของย่อหน้ าแรกในวรรคความเห็น
และแก้ ไขเล็กน้ อยเพื่อความชัดเจน]
1

ตามที่ไ ด้ อ ธิบ ายในย่ อ หน้ าที่ 15 ของมาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 701 ความไม่ แน่ นอนที่มี สาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่องถือเป็ นลักษณะของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเรื่องหนึ่ง ซึ่งต้ องรายงานแยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามย่อหน้ าที่ 22 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
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งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 25x2 [ย้ ายมาจากประโยคสุดท้ ายของย่อหน้ าแรกในวรรคความเห็น และแก้ ไขเล็กน้ อย
เพื่อความชัดเจน] ซึ่งรายงานดังกล่าวรวมถึง
 วรรคความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง ดังกล่ าวไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ระบุว่า บริษัท กขค จากัด มีผล
ขาดทุนสุทธิจานวน.....บาท สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และ ณ วันเดียวกัน
บริ ษั ท กขค จ ากัด มี หนี้ สิน หมุ น เวี ย นสูงกว่ า สิน ทรั พย์ ร วมจานวน.....บาท เหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่ าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ในงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ ว แสดงให้ เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท กขค จากัด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างย่อข้ อ 5 ได้ ให้ รายละเอียดของเรื่องเหล่านี้
2
 การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเรื่ องอื่น (เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มี
นัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดปั จจุ บัน ตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้ าพเจ้ า)3
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร4ต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงิน อย่างย่อตามเกณฑ์ (อธิบายหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการจัดทางบ
การเงินอย่างย่อ)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งใน
สาระสาคัญกับ (หรื อแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่
จากการปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งาน
การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี)
(วันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี)
2

3

4

ในสถานการณ์ท่ไี ม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง อาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ คาว่า “เรื่องอื่น”
ในการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีอาจรวมคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ย วกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบที่พิจารณาแล้ วว่ ามีประโยชน์ต่อผู้ใ ช้ รายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ
หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ตัวอย่างที่ 2
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
 เกณฑ์ท่ ีกาหนดโดยผู้ บริ หารและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี
ได้ พิจารณาแล้ วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ในสถานการณ์น้ันๆ
 รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ลงวั น ที่ เ ดีย วกัน กับ วั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบ
บัญชีต่องบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
 รายงานของผู้สอบบั ญชี ต่ องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วได้ ร วมถึง ข้ อ ความที่อ ธิบ ายถึงการแสดง
ข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่ งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขของข้ อมู ลอื่น ข้ อ มูล อื่ น ที่แสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขเป็ นข้ อ มูลที่ร วมอยู่ในเอกสารที่ร วมงบการเงิน อย่า งย่อ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ความเห็น
งบการเงินอย่างย่อประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด
โดยย่อสาหรั บปี สิ้นสุด วันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งนามาจากงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงิน อย่างย่อ นี้ มีความสอดคล้ องในสาระสาคัญ กับ (หรื อแสดงผลสรุปโดย
ถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ตามเกณฑ์ท่อี ธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ X [วรรค
ความเห็นได้ ย้ายจากข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด) ดังนั้น การอ่านงบ
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและ
รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ได้ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ และงบการเงิ น ที่ต รวจสอบแล้ ว ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง
ผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ ว
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งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพั นธ์ 25x2 [งบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้ วถูกรวมอยู่ ในรายงานประจาปี 25x1 รายงานของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น ที่ต รวจสอบแล้ วได้ ร วมข้ อ ความซึ่ ง อธิบ ายถึง การแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งซึ่ งยังไม่ ได้ รั บการแก้ ไขของข้ อมู ลอื่น ในคาอธิบายและวิ เคราะห์ ของฝ่ ายจั ดการที่อยู่ ใน
รายงานประจาปี 25x1 คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการและข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้
รับการแก้ ไขของข้ อมูลอื่นได้ รวมอยู่ในรายงานประจาปี อย่างย่อ 25x1] [อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที ่
ขัดต่อข้อเท็จจริงซึง่ ยังไม่ได้รบั การแก้ไขของข้อมูลอื่น] [ประโยคแรกของย่อหน้ านี้ย้ายมาจากประโยค
สุดท้ายของย่อหน้ าแรกในวรรคความเห็น และแก้ ไขเล็กน้ อย]
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร5ต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ท่อี ธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ X
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้ องในสาระสาคัญกับ
(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่ จากการปฏิบัติงาน
ของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบ
การเงินอย่างย่อ”

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี)
(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี)

5

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ตัวอย่างที่ 3
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 เกณฑ์ท่ ีกาหนดโดยผู้ บริ หารและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี
ได้ พิจารณาแล้ วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ในสถานการณ์น้ันๆ
 รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ลงวั น ที ่ เ ดีย วกัน กับ วั น ที ่ ใ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ความเห็น
งบการเงินอย่างย่อประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด
โดยย่อสาหรั บปี สิ้นสุด วันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งนามาจากงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด (บริษัท) สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
25x1 ข้ า พเจ้ า ได้ แ สดงความเห็น อย่ า งมีเงื่ อนไขต่ องบการเงิ น ดังกล่ า วตามรายงานลงวั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25x26
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงิน อย่างย่อ นี้ มีความสอดคล้ องในสาระสาคัญ กับ (หรื อแสดงผลสรุปโดย
ถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ตามเกณฑ์ท่อี ธิบายไว้ ในหมายเหตุ X อย่างไรก็
ตาม งบการเงินอย่างย่ อมีข้อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งในขอบเขตเทียบเท่ากับงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้ วของบริษัท กขค จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 [วรรคความเห็นได้ ย้าย
จากข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด) ดังนั้น การอ่านงบ
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและ
รายงานของผู้สอบบัญชีได้

6

การอ้ างถึงการแสดงความเห็นอย่ างมีเ งื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินที่ต รวจสอบแล้ วในวรรคความเห็นต่ อ
งบการเงินอย่ างย่ อ นั้นจะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจว่ า ถึงแม้ ผ้ ูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่ างไม่ มีเงื่อนไขต่ องบการเงิน
อย่างย่อแต่งบการเงินอย่างย่อก็จะต้ องสะท้ อนการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วอยู่ดี
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งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ได้ ตรวจสอบแล้ วตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25x2 เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคือ เรื่องที่ผ้ ูบริหารไม่ได้ แสดงสินค้ า
คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า แต่ได้ แสดงในราคาทุนเท่านั้น ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามการบันทึกบัญชีของบริษัทบ่งชี้ว่าหากผู้บริหารแสดง
สินค้ าคงเหลื อในราคาทุ นหรื อมู ลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ ากว่ า สินค้ าคงเหลื อควรจะมี
มูลค่าลดลงเป็ นจานวนเงิน XXX บาทเพื่อให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ดังนั้น ต้ นทุนขายควรจะ
เพิ่มขึ้นจานวนเงิน XXX บาท และภาษีเงินได้ กาไรสาหรับงวดและส่วนของผู้ถือหุ้นควรจะลดลงจานวน
เงิน XXX บาท XXX บาท และ XXX บาท ตามลาดับ [ย่อหน้ านี้ย้ายมาจากวรรคความเห็นที่เคยแสดง
อยู่ด้านล่าง และแก้ ไขเล็กน้ อย]
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร7ต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อตามหลักเกณฑ์ท่อี ธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ X
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้ องในสาระสาคัญต่อ
(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรต่อ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่ จากการปฏิบัติงาน
ของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ
งบการเงินอย่างย่อ”

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี)
(วันที่ของรายงานผู้สอบบัญชี)

7

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ตัวอย่างที่ 4
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง
 เกณฑ์ท่ ก
ี าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี
ได้ พิจารณาแล้ วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ในสถานการณ์น้ันๆ
 รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ งบการเงิ น อย่ า งย่ อ ลงวั น ที ่ เ ดีย วกัน กับ วั น ที ่ ใ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
การปฏิเสธการแสดงความเห็น
งบการเงินอย่างย่อประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด
โดยย่อสาหรั บปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งนามาจากงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
เนื่องจากการแสดงความเห็นแบบไม่ถูกต้ องต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรค
งบการเงิ นที ่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผูส้ อบบัญ ชีรับ อนุ ญาตในรายงานของข้ า พเจ้ า จึงไม่
เหมาะสมที่ข้าพเจ้ าจะแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ ด้ วยเช่นกัน [วรรคความเห็นได้ ย้ายจาก
ข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด) ดังนั้น การอ่านงบ
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและ
รายงานของผู้สอบบัญชีได้
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25x2 ข้ าพเจ้ าได้ แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องต่องบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัด สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 การ
แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องดังกล่ าวมาจากข้ อเท็จจริงว่ า (อธิบายหลักเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นว่ างบการเงินไม่ ถู กต้ อง) [ย้ ายมาจากวรรค การปฏิ เสธการแสดงความเห็ น ที่แ สดงไว้
ด้ านล่าง และแก้ ไขเล็กน้ อย]
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร8ต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ท่อี ธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ X
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้ องในสาระสาคัญกับ
(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่ จากการปฏิบัติงาน
ของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ
งบการเงินอย่างย่อ”

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี)
(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี)

8

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ตัวอย่างที่ 5
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อ
 ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ ี จ ะแสดงความเห็น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขต่ อ งบการเงิ น
อย่างย่อ
 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบย่อลงวั นที่เดียวกันกับวั นที่ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี
ต่องบการเงินที่นามาจัดทางบการเงินอย่างย่อ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ
(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
งบการเงินอย่างย่อประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด
โดยย่ อสาหรั บปี สิ้นสุดวั นเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งนามาจากงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า เนื่ องจากผลกระทบของเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบ
การเงินไม่ถกู ต้อง มีนัยสาคัญ งบการเงินอย่างย่อนี้ไม่สอดคล้ องกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท กขค จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25x1 ตาม (อธิบายเกณฑ์การจัดทา) [วรรคการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้องได้ ย้าย
จากข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
(อธิบายเนื้อหาซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ งบการเงินอย่างย่อ ไม่สอดคล้ องในสาระสาคัญกับ (หรือแสดง
ผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามเกณฑ์การจัดทา) [วรรคเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้องได้ ย้ายจากข้ างล่างไปอยู่ข้างบน]
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้ รวมการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท กขค จากัด) ดังนั้น การอ่านงบ
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วและ
รายงานของผู้สอบบัญชีได้
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งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 25x2 [ย้ ายมาจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้ าแรก และแก้ ไขเล็กน้ อยเพื่อความชัดเจน]
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร9ต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ (ระบุเกณฑ์ท่กี าหนด)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้ องในสาระสาคัญ กับ
(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้ องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วหรือไม่ จากการปฏิบัติงาน
ของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบ
การเงินอย่างย่อ”

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี)
(ที่ต้งั สานักงานของผู้สอบบัญชี)
(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี)

9

หรือคาศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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TSA 810 (ปรับปรุง)

