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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการรับงานใน

การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ซ่ึงได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวกนั 

วนัถอืปฏิบติั 

2.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อส าหรับ

งวดสิ้นสดุในหรือหลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

3.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ 

(ก) เพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหรือไม่ 

และ 

(ข) หากรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

(1) เพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อโดยการประเมินข้อสรุปจากหลักฐานที่

ได้รับ และ 

(2) เพ่ือแสดงความเห็นอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอธิบาย

หลักเกณฑใ์นการแสดงความเหน็น้ัน 

ค าจ ากดัความ 

4.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) “เกณฑก์ารจัดท า” หมายถึง เกณฑท์ี่ผู้บริหารใช้ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

(ข) “งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” หมายถึง งบการเงิน
1 
ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและน ามาซ่ึงงบการเงินอย่างย่อ 

(ค) “งบการเงินอย่างย่อ” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินในอดีตซ่ึงได้มาจากงบการเงินแต่มี

รายละเอยีดน้อยกว่างบการเงิน ในขณะที่โครงสร้างของการแสดงข้อมูลยังคงสอดคล้อง

กับงบการเงินเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือภาระผูกพัน ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

หรือการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหน่ึง
2
ของกิจการ ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายที่

แตกต่างกนัอาจใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกนัในการอธบิายข้อมูลทางการเงินในอดีตดังกล่าว 

  

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ฉ) ก าหนดค าจ ากดัความของ “งบการเงิน” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ฉ) 
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ขอ้ก าหนด 

การตอบรบังาน 

5.  ผู้สอบบัญชีจะตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

น้ี เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีเทา่นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

6.  ก่อนการตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

(ก) พิจารณาว่าเกณฑก์ารจัดท ายอมรับได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก7) 

(ข) ได้รับข้อตกลงจากผู้บริหารในการรับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ 

ดังน้ี 

(1)  การจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดท า 

(2) การจัดให้ผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้าถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้โดย

ไม่ยากล าบาก (หรือหากกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วไม่จ าเป็นต้องมีไว้ให้กับผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ และใช้ในการก าหนดเกณฑ์

ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีจะต้องอธิบายกฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันในงบการเงินอย่างย่อ) และ 

(3) การรวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารใด ๆ ที่รวมงบ

การเงินอย่างย่อและช้ีให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้รายงานต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน 

(ค) ตกลงกบัผู้บริหารถึงรูปแบบของการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อ (ดูย่อหน้าที่ 

9-11) 

7.  หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่สามารถยอมรับเกณฑ์การจัดท างบการเงินอย่างย่อได้ หรือไม่ได้รับ

ข้อตกลงจากผู้บริหารตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข) ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ตอบรับงานการ

รายงานต่องบการเงินอย่างย่อ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้สามารถกระท าได้ การ

รับงานที่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ี ดังน้ัน รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อดังกล่าวจะต้องไม่ระบุว่างาน

ตรวจสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีควรอ้างอิงข้อเทจ็จริงที่

เหมาะสมน้ีในข้อตกลงในการรับงาน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อการ

รับงานในการตรวจสอบงบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

แนวทางปฏิบติั 

8.  ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ีและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจ

เหน็ว่าจ าเป็น เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ก) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับลักษณะโดย

สรุปและระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่  
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(ข) เมื่องบการเงินอย่างย่อไม่ได้ถูกแนบกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ควรประเมินว่ามี

การอธบิายอย่างชัดเจนในเร่ืองดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(1) บุคคลหรือสถานที่ซ่ึงสามารถจัดหางบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้ หรือ 

(2) กฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่จ าเป็นต้องมีไว้

ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

อย่างย่อ 

(ค) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเกณฑ์การ

จัดท า 

(ง) เปรียบเทยีบงบการเงินอย่างย่อกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเพ่ือ

ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลตรงกัน หรือสามารถน ามาค านวณใหม่โดยใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

(จ) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อจัดท าขึ้นตามเกณฑก์ารจัดท า 

(ฉ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อได้

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรวมที่จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจ

ผิดในสถานการณ์น้ัน ๆ  

(ช) ประเมินว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีอยู่เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อเข้าถึงโดยไม่

ยากล าบาก เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่

จ าเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบ

การเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

รูปแบบของความเห็น 

9. เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อมีความ

เหมาะสม ความเห็นของผู้สอบบัญชีควรใช้ข้อความใดข้อความหน่ึงดังต่อไปน้ี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

(ก) งบการเงินอย่างย่อน้ีมีความสอดคล้องกบังบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในสาระส าคัญตาม 

[เกณฑก์ารจัดท า] หรือ 

(ข) งบการเงินอย่างย่อน้ีแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ควร

ตาม [เกณฑก์ารจัดท า] 

10. ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดข้อความเกี่ยวกับความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อในเน้ือหาที่

แตกต่างจากที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 9 ผู้สอบบัญชีควร 

(ก) ใช้แนวทางปฏบัิติที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 และแนวทางปฏบัิติอื่นๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับน้ัน และ 

(ข) ประเมินว่าผู้ใช้งบการเงินอย่างย่ออาจเข้าใจผิดในความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน ค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินอย่างย่อสามารถลดความเข้าใจผิดที่อาจเกดิข้ึนหรือไม่ 



 

 4 TSA 810 (ปรับปรุง) 

11. หากเกดิกรณีตามย่อหน้าที่ 10(ข) ผู้สอบบัญชีสรุปว่าค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่สามารถลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึนได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับ

งานตรวจสอบน้ัน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าได้ การรับงานที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ดังน้ัน รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจะต้องไม่ระบุว่างานตรวจสอบเป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

กรอบเวลาการท างานและเหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ 

12. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่ออาจลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ในกรณีดังกล่าว รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อควรระบุว่างบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อน

ผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

13.  ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในก่อนหน้าน้ี ในกรณี

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะไม่เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจนกระทั่งผู้สอบ

บัญชีได้พิจารณาข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 560
3
 อย่างครบถ้วนแล้ว  

ขอ้มูลอื่นในเอกสารทีไ่ดร้วมงบการเงินอย่างย่อ  

14.  ผู้สอบบัญชีควรอ่านข้อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือ

พิจารณาว่ามีความไม่สอดคล้องของข้อมูลอย่างมีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นน้ันกับงบ

การเงินอย่างย่อ หรือไม่  

15. หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ผู้สอบบัญชีควรหารือเร่ืองดังกล่าวกับ

ผู้บริหารและพิจารณาว่างบการเงินอย่างย่อหรือข้อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือไม่  ถ้าผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าข้อมูล

ในเอกสารจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแต่ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะปรับปรุงข้อมูลน้ัน ผู้สอบ

บัญชีควรด าเนินการอย่างเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11- ก16) 

  

                                                 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” 



 

 5 TSA 810 (ปรับปรุง) 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัชี 

16.  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ควรรวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
4
 (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก23) 

(ก) ช่ือรายงานที่ระบุชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17) 

(ข) ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18)  

(ค) ระบุถึงงบการเงินอย่างย่อที่ผู้สอบบัญชีก าลังรายงาน รวมทั้งช่ือของแต่ละงบที่รวมอยู่

ในงบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ง) ระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

(จ) อ้างถึงย่อหน้าที่ 20 การแสดงความเหน็อย่างชัดเจน (ดูย่อหน้าที่ 9-11) 

(ฉ) ข้อความที่ระบุว่างบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนด

ในแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และการ

อ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถทดแทนการอ่านงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ 

(ช) ในกรณีที่สามารถท าได้ ข้อความน้ันต้องเป็นไปตามย่อหน้าที่ 12  

(ซ) อ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว วันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีและข้อเท็จจริงที่ ว่ามีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 19-20 

(ฌ) ค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร
5
ต่องบการเงินอย่างย่อ โดยอธิบายว่า

ผู้บริหาร
6
เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดท า 

(ญ) ข้อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่าง

ย่อตามแนวทางปฏบัิติของผู้สอบบัญชีที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีว่างบ

การเงินอย่างย่อสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควร

ของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

(ฎ) ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

(ฏ) ที่ต้ังส านักงานของผู้สอบบัญชี 

(ฐ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

  

                                                 
4
  ย่อหน้าที่ 19-20 เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงต้องมี

องค์ประกอบเพ่ิมเติมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าน้ี 

5   หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

6
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 



 

 6 TSA 810 (ปรับปรุง) 

17. หากผู้รับรายงานในงบการเงินอย่างย่อไม่เป็นคนเดียวกับผู้รับรายงานในรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีควรประเมินถึงความเหมาะสมของผู้รับ

รายงานที่แตกต่างกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18) 

18.  ผู้สอบบัญชีควรลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่เรว็กว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก20) 

(ก) วันที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเหน็ 

รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่างบการเงินอย่างย่อถูกจัดท าขึ้นและผู้มีอ านาจให้การรับรองว่า

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินดังกล่าว และ  

(ข) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  

การอา้งถึงรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

19. เม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบรวมถึง 
(ก) ความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)

7
 

(ข) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือเร่ืองอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 

(ปรับปรุง)
8
 

(ค) วรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 (ปรับปรุง)
9
 

(ง) การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
10
หรือ 

(จ) ข้อความซ่ึงได้อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
11

 

และผู้สอบบัญชีพอใจต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับหรือแสดงผลสรุป

โดยถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์การจัดท า รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรเพ่ิมเติมองค์ประกอบในย่อหน้าที่ 16 ดังต่อไปน้ี 

1. ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วรวมถึงการแสดงความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข วรรคเน้นหรือวรรคเร่ืองอื่น ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานต่อเน่ือง การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หรือข้อความซ่ึงได้

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารในประเดน็ที่ส าคัญของการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต” 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 (ปรับปรงุ) ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว 

http://www.fap.or.th/images/column_1359010332/st%20705.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1359010332/st%20705.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1359010332/st%20570.pdf
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อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นและ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21) 

2. อธบิาย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22) 

(ก) เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ

ผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ามี) 

(ข) สิ่งที่อ้างถึงในวรรคเน้น วรรคเร่ืองอื่น หรือ ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว และผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ามี) 

(ค) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของ

ข้อมูลอื่น และผลกระทบต่อข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

20.  เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเหน็ว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรจะ

เพ่ิมองค์ประกอบในย่อหน้าที่ 16 ดังต่อไปน้ี 

(ก) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเหน็ว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ 

(ข) อธิบายถึงเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ 

และ 

(ค) ระบุว่าผลของการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ต่อ

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ันท าให้เป็นการไม่เหมาะสมในการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

การเปลีย่นแปลงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ 

21.  หากงบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระส าคัญหรือไม่ได้แสดงผลสรุปของงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ควรตามเกณฑ์การจัดท า และผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่จะ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเหน็ว่างบการเงินอย่างย่อน้ันไม่ถูกต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือการใชห้รือการใหผู้อ่้านระมดัระวงัเกีย่วกบัหลกัส าคญัทางการบญัชี 

22. เมื่อการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีข้อจ ากัด 

หรือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วระบุให้ผู้อ่านระมัดระวังเกี่ยวกับงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วจัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีควรรวม

ข้อจ ากดัหรือข้อระมัดระวังเช่นเดียวกันไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน

ด้วย 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบ  

23.  ถ้างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ แต่งบการเงินอย่างย่อไม่ได้แสดงข้อมูล

เปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบ

ของการไม่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่สมเหตุสมผลไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24) 

24. ถ้างบการเงินอย่างย่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น รายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรรวมเน้ือหาซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วด้วย
12
 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 

ขอ้มูลเพิม่เติมทีไ่ม่ไดต้รวจสอบซ่ึงน าเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ 

25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบซ่ึงน าเสนอรวมกับงบการเงินอย่าง

ย่อน้ันแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับงบการเงินอย่างย่อหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการ

น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบของกิจการไม่แตกต่างอย่างชัดเจนจากงบการเงิน

อย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารเปล่ียนแปลงการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้

ตรวจสอบน้ัน หากผู้บริหารปฏิเสธที่จะเปล่ียนแปลง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกครอบคลุมอยู่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี (อ้างองิย่อหน้าที่ ก26) 

ความเกีย่วขอ้งกนัของผูส้อบบญัชี 

26. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่กิจการวางแผนที่จะระบุว่าผู้สอบบัญชีเสนอ

รายงานต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ แต่ไม่ได้วางแผนที่จะรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารรวมรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในเอกสารน้ันด้วย หากผู้บริหารไม่ปฏิบัติตาม ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาและ

กระท าการอื่นที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผู้บริหารในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ

ในเอกสารน้ันอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 
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27.  ผู้สอบบัญชีอาจได้รับการแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินของกิจการ ในขณะที่ไม่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวัง

หากกจิการวางแผนในการจัดท าข้อความในเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงผู้สอบบัญชีและข้อเทจ็จริง

ว่า งบการเงินอย่างย่อได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชี

ต้องพอใจในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) การอ้างถึงผู้สอบบัญชีในบริบทของรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว และ 

(ข) ข้อความซ่ึงไม่ได้ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

หากในกรณี ข้อ (ก) และ (ข) ไม่ได้เกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอผู้บริหารในการเปล่ียนแปลง

ข้อความ หรือไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีในเอกสารน้ัน หรืออีกทางหน่ึง กิจการอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบ

บัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อน้ัน และรวมรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องใน

เอกสารน้ันด้วย หากผู้บริหารไม่เปล่ียนแปลงข้อความ ไม่ตัดข้อความที่อ้างถึงผู้สอบบัญชี 

หรือไม่รวมรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไว้ในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ 

ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้สอบบัญชีไม่เหน็ด้วยกับการอ้างถึงผู้สอบบัญชี และ

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาและกระท าการอื่นที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผู้บริหารจากการอ้างถึง

ผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

การตอบรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5-6) 

ก1. การตรวจสอบงบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อจะท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับทราบข้อมูล 

ที่จ าเป็นที่จะท าให้บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะไม่ได้ให้หลักฐานที่

เหมาะสมเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อหากผู้สอบบัญชีไม่ได้

ตรวจสอบงบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อน้ัน  

ก2. การตกลงกับผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6 อาจน ามาใช้เป็นหลักฐานโดย

การตอบรับเป็นลายลักษณ์อกัษรของข้อตกลงในการรับงาน 

เกณฑ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 6(ก)) 

ก3. ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาข้อมูลที่จ าเป็นที่สะท้อนในงบการเงิน

อย่างย่อเพ่ือให้เกดิความสอดคล้องในสาระส าคัญหรือแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วโดยถูกต้องตามที่ควร เน่ืองจากโดยทั่วไปงบการเงินอย่างย่อจะรวมข้อมูลโดยรวมและ

จ ากัดการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รวมข้อมูลที่จ าเป็นและอาจน าไปสู่

ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และความเสี่ยงจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเกณฑ์ที่ก  าหนดในการ

จัดท างบการเงินอย่างย่อไม่มีอยู่จริง  

ก4.  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการยอมรับเกณฑ์การจัดท า 

ประกอบด้วย: 

 ลักษณะของกจิการ 

 วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ 

 ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ และ 

 เกณฑ์การจัดท าจะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อที่จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ  

ก5. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงินอย่างย่ออาจถูกก าหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติหรือเป็น

ที่ยอมรับซ่ึงก าหนดโดยองค์กรหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่นเดียวกับกรณีของงบ

การเงินตามที่ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
13

 ในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบ

บัญชีอาจจะสนันิษฐานได้ว่าเกณฑด์ังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ 
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ก6. ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ที่ก  าหนดในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ เกณฑ์อาจก าหนดโดยผู้บริหาร 

ตัวอย่างเช่น การก าหนดจากหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เกณฑ์ที่ยอมรับใน

สถานการณ์ต่าง ๆ จะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อ เกี่ยวกบั 

(ก) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับลักษณะโดยสรุปและการระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว 

(ข) การอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ ซ่ึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

สามารถจัดหาได้ หรือถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับระบุว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่

จ าเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบ

การเงินอย่างย่อ จะต้องอธบิายกฎหมายหรือข้อบังคับน้ัน 

(ค) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัเกณฑก์ารจัดท า 

(ง) การตรงกันของข้อมูลหรือสามารถน ามาค านวณใหม่โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้ว และ 

(จ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อจะรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ท าให้เกดิความเข้าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ก7. การเปิดเผยที่เพียงพอต่อลักษณะโดยสรุปของงบการเงินอย่างย่อ และระบุถึงงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก6(ก) อาจแสดงด้วยช่ือรายงาน เช่น “งบการเงิน

อย่างย่อซ่ึงจัดท าขึ้ นจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  

25x1” 

การประเมินความมีอยู่ของงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 8(ช)) 

ก8. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ันมีอยู่เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินอย่าง

ย่อน าไปใช้ได้โดยไม่ยากเกนิควรหรือไม่ โดยประเมินจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินอย่างย่ออธิบายชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ซ่ึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วสามารถจัดหาได้ 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วมีอยู่ทั่วไป หรือ 

 ผู้บริหารได้ก าหนดวิธกีารซ่ึงผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้าถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วได้ 

รูปแบบของความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก9. การสรุปซ่ึงอ้างอิงจากการประเมินหลักฐานที่ได้รับโดยการปฏบัิติตามแนวทางในย่อหน้าที่ 8 

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อน้ันเหมาะสมที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความเห็นโดยรวมข้อความใดข้อความหน่ึงในย่อหน้าที่ 9 การตัดสินใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อความที่จะน ามาใช้อาจมีผลกระทบจากแนวทางปฏิบัติที่รับรองทั่วไปในขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ  
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กรอบเวลาการท างานและเหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก10. แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 มักจะเกิดขึ้ นในระหว่างหรือทันทีหลังจาก

การตรวจสอบงบการเงิน เมื่อผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหลังจากที่การ

ตรวจสอบงบการเงินเสรจ็สิ้นแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วน้ัน หรือไม่จ าเป็นต้องรายงานผลกระทบของ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

เน่ืองจากงบการเงินอย่างย่อน ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและไม่ได้ท าให้เป็นปัจจุบัน 

ขอ้มูลในเอกสารทีร่วมงบการเงินอย่างย่อ (อา้งถงึย่อหนา้ที ่14-15) 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ในการตรวจสอบงบการเงิน ในเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

720 (ปรับปรุง) ข้อมูลอื่นคือข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 

(นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินน้ัน) รวมถึงรายงาน

ประจ าปีของกิจการ ซ่ึงรายงานประจ าปีได้รวมหรือน าเสนอพร้อมกับงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้น 

ก12.  ในทางกลับกัน ย่อหน้าที่ 14-15 ว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นใน

เอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง 

 เน้ือหาบางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงถือเป็นข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี 

(ตัวอย่างเช่น เมื่องบการเงินอย่างย่อและรายงานผู้สอบบัญชีถูกรวมในรายงาน

ประจ าปีแบบย่อ) หรือ 

 เน้ือหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัข้อมูลอื่นแต่ถูกรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 

ก13.  ในการอ่านข้อมูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน ผู้สอบ

บัญชีควรระมัดระวังข้อมูลที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดและจ าเป็นต้องปฏบัิติอย่างเหมาะสม

ต่อข้อมูลเหล่าน้ี จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
14
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องโดยเจตนากบัข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าผิดอย่างเป็นสาระส าคัญหรือน าไปสู่การเข้าใจ

ผิด หรือข้อมูลที่ให้โดยไม่ระมัดระวัง การละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ควรแสดง หากละเว้นหรือ

ปิดบังข้อมูลเหล่าน้ันแล้วอาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้  
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ขอ้มลูในเอกสารทีร่วมงบการเงินอย่างย่อซึง่เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบางส่วนหรือทัง้หมดซึง่ถือเป็นขอ้มูล

อื่นทีร่วมในรายงานประจ าปี 

ก14.  เมื่อข้อมูลที่รวมในเอกสารซ่ึงรวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

และข้อมูลน้ันเกี่ยวข้องกับเน้ือหาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลอื่นที่รวมในรายงานประจ าปี 

งานตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวควรสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

ซ่ึงอาจเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 14-15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ก15.  เมื่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นได้ถูกระบุไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึง

ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเน้ือหาของข้อมูลที่รวมในเอกสารซ่ึงรวมงบการเงิน

อย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ความไม่สอดคล้องกันอย่างมีสาระส าคัญ

ระหว่างงบการเงินอย่างย่อและข้อมูลน้ันอาจมีอยู่หรือข้อมูลน้ันอาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้ 

ขอ้มูลในเอกสารทีร่วมงบการเงินอย่างย่อซึ่งเน้ือหาดังกล่าวไม่เกีย่วขอ้งกับขอ้มูลอื่นของรายงาน

ประจ าปี 

ก16.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการตัดสนิใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ

ตอบสนองต่อการปฏิเสธของฝ่ายบริหารในการแก้ไขข้อมูลที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา

ผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก)) 

ก17. ช่ือรายงานที่ระบุว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต” ซ่ึงจะยืนยันว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณของ

วิชาชีพทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นการระบุความแตกต่างของรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตจากรายงานของผู้อื่น 

ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16 (ข), 17) 

ก18. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของผู้รับรายงาน

ในงบการเงินอย่างย่อ จะรวมถึงข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการ และวัตถุประสงค์

ของงบการเงินอย่างย่อ 
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ข้อบ่งช้ีของงบการเงินแบบย่อ(อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ค)) 

ก19. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่งบการเงินอย่างย่อรวมอยู่ในเอกสารซ่ึงรวมข้อมูล

ที่นอกเหนือจากงบการเงินอย่างย่อและรายงานผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการ

ระบุเลขหน้าในงบการเงินอย่างย่อที่จะน าเสนอในกรณีที่ รูปแบบการน าเสนออนุญาตให้

สามารถกระท าได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงงบการเงินอย่างย่อที่มีรายงานของผู้สอบบัญชีที่

เกี่ยวข้อง 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ , 16(ฐ), 18) 

ก20. บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในการสรุปว่างบการเงินอย่างย่อได้จัดท าขึ้ นและเป็น

ความรับผิดชอบของบุคคลน้ันขึ้ นอยู่กับข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการและ

วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ 

การอ้างถึงรายงานผู้สอบบัญชีในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก21. ย่อหน้าที่ 19(1) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อความใน

รายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงินอย่างย่อเมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงการติดต่อสื่อสารเร่ืองส าคัญจากการสอบบัญชีหน่ึงเร่ืองหรือมากกว่า

ซ่ึงได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
15
 แต่อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูก

ก าหนดให้ต้องอธบิายถึงเร่ืองส าคัญจากการสอบบัญชีแต่ละเร่ืองไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินแบบย่อ 

ก22. ข้อความและค าอธบิายที่ถูกก าหนดตามย่อหน้าที่ 19 น้ันมีความต้ังใจที่จะช้ีให้เหน็ถึงประเดน็

เหล่าน้ัน และไม่สามารถทดแทนการอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วได้ ค าอธิบายน้ีมีความต้ังใจที่จะสื่อถึงลักษณะของประเดน็ต่างๆ และต้องไม่ซ า้ซ้อนกับ

ข้อความในรายงานผู้สอบของบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

ตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16, 19-21) 

ก23. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้รวมตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อดังน้ี 

(ก) การแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

(ข) ได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วซ่ึงผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข  

(ค) การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

(ง) ได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมข้อความที่

อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) และ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่ 13 
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(จ) ได้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมวรรคความไม่

แน่นอนทีมี่สาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนือ่งและการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23-24) 

ก24. หากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ อาจสันนิษฐานได้ว่างบการเงินอย่าง

ย่อกค็วรจะแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบด้วยเช่นกัน ข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วน้ันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเปรียบเทียบหรือข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 710 ได้อธิบายถึงผลกระทบที่แตกต่างกันต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงิน โดยเฉพาะการอ้างถึงผู้สอบบัญชีอื่นซ่ึงได้ตรวจสอบงบการเงินในงวดก่อน 

ก25. ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าการไม่ได้แสดง

ข้อมูลเปรียบเทียบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของงบ

การเงินอย่างย่อ เกณฑก์ารจัดท า และข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ 

ขอ้มูลเพิม่เติมทีไ่ม่ไดต้รวจสอบซ่ึงน าเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25) 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
16

 ได้รวมข้อก าหนดและแนวทางปฏบัิติในการ

ประยุกต์ใช้เมื่อข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบน าเสนอรวมกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว การ

ประยุกต์ใช้ตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์อาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ตามความ

ต้องการในย่อหน้าที่ 25 

ความเกีย่วขอ้งของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26-27) 

ก27. ผู้สอบบัญชีอาจกระท าการอื่นที่เหมาะสม หากผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติตามค าร้องขอ ซ่ึงอาจ

รวมถึงการแจ้งแก่ผู้ใช้งบและบุคคลอื่น ๆ เท่าที่ทราบ ในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีอย่างไม่

เหมาะสม    การกระท าการของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันของ

ผู้สอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 53-54 
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ภาคผนวก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

 

ตวัอย่างที ่1  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ก  าหนด     

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบ

 บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

 การเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองและการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ตวัอย่างที ่2  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดท าข้ึนตามเกณฑ์ที่ผู้บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้น ๆ งบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงข้อความที่อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึง

ยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชี 

ตวัอย่างที ่3  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

ตวัอย่างที ่4  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดท าข้ึนตามเกณฑ์ที่ ผู้บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑก์ารจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ งบการเงินที่

 ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

ที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 
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ตวัอย่างที ่5  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อซ่ึงจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ก  าหนด     

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่

 มีความเป็นไปได้ที่จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 
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ตวัอย่างที ่1 

สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงความเหน็อย่างไม่มี

เง่ือนไข 

 มีการก าหนดเกณฑใ์นการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงวรรคความไม่แน่นอนที่ มี

สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองและการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงการสื่อสารเร่ืองส าคัญใน

ตรวจสอบ
1
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงิน

สดโดยย่อส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงน ามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1   

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อน้ีมีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดย

ถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตาม (อธิบายหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท า 

งบการเงินอย่างย่อ) [วรรคความเหน็ได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังน้ัน การอ่าน 

งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึง

ผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกดิข้ึนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว [ประโยคสุดท้ายของย่อหน้าน้ีย้ายมาจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเห็น 

และแก้ไขเลก็น้อยเพ่ือความชัดเจน] 

                                                 
1
  ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานต่อเนื่องถือเป็นลักษณะของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงต้องรายงานแยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ตามย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) 



 

 19 TSA 810 (ปรับปรุง) 

งบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 25x2 [ย้ายมาจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเหน็ และแก้ไขเลก็น้อย

เพ่ือความชัดเจน] ซ่ึงรายงานดังกล่าวรวมถึง 

 วรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ดังกล่าวไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ระบุว่า บริษัท กขค จ ากัด มีผล

ขาดทุนสุทธิจ านวน.....บาท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และ ณ วันเดียวกัน 

บริษัท กขค จ ากัด มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์รวมจ านวน.....บาท เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้ว  แสดงให้เหน็ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท กขค จ ากัด 

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างย่อข้อ 5 ได้ให้รายละเอยีดของเร่ืองเหล่านี้  

 การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่น
2
 (เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มี

นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของข้าพเจ้า)
3
  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
4
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ (อธิบายหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบ

การเงินอย่างย่อ) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องใน

สาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งาน

การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี)  

                                                 
2
  ในสถานการณ์ที่ไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง อาจไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “เร่ืองอื่น” 

ในการสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
3
  ผู้สอบบัญชีอาจรวมค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อผู้ ใช้รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 
4
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 



 

 20 TSA 810 (ปรับปรุง) 

ตวัอย่างที ่2 

สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

 เกณฑ์ที่ก  าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ันๆ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงข้อความที่อธิบายถึงการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงน ามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1   

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อน้ีมีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดย

ถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตามเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ X  [วรรค

ความเหน็ได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึง

ผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงเกดิข้ึนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว  

  



 

 21 TSA 810 (ปรับปรุง) 

งบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 25x2 [งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วถูกรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 25x1 รายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้รวมข้อความซ่ึงอธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นในค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่อยู่ใน

รายงานประจ าปี 25x1 ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้

รับการแก้ไขของข้อมูลอื่นได้รวมอยู่ในรายงานประจ าปีอย่างย่อ 25x1] [อธิบายถึงการแสดงขอ้มูลที่

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงซึง่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขของขอ้มูลอื่น] [ประโยคแรกของย่อหน้าน้ีย้ายมาจากประโยค

สดุท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเหน็ และแก้ไขเลก็น้อย] 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
5
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑท์ี่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบัิติงาน

ของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบ

การเงินอย่างย่อ” 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ต้ังส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 

 

  

                                                 
5
 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



 

 22 TSA 810 (ปรับปรุง) 

ตวัอย่างที ่3 

สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

 เกณฑ์ที่ก  าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ันๆ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที ่เด ียวก ันก ับวันที ่ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงน ามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

25x1 ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 25x2
6
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อน้ีมีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดย

ถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตามเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ X อย่างไรก็

ตาม งบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในขอบเขตเทียบเท่ากับงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 [วรรคความเหน็ได้ย้าย

จากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้  

  

                                                 
6
 การอ้างถึงการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในวรรคความเห็นต่อ 

งบการเงินอย่างย่อนั้นจะช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจว่า ถึงแม้ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน  

อย่างย่อแต่งบการเงินอย่างย่อกจ็ะต้องสะท้อนการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอยู่ดี 



 

 23 TSA 810 (ปรับปรุง) 

งบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 25x2 เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขคือ เร่ืองที่ผู้บริหารไม่ได้แสดงสินค้า

คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่ได้แสดงในราคาทุนเท่าน้ัน ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามการบันทกึบัญชีของบริษัทบ่งช้ีว่าหากผู้บริหารแสดง

สินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า สินค้าคงเหลือควรจะมี

มูลค่าลดลงเป็นจ านวนเงิน XXX บาทเพ่ือให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังน้ัน ต้นทุนขายควรจะ

เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน XXX บาท และภาษีเงินได้ ก าไรส าหรับงวดและส่วนของผู้ถือหุ้นควรจะลดลงจ านวน

เงิน XXX บาท XXX บาท และ XXX บาท ตามล าดับ [ย่อหน้าน้ีย้ายมาจากวรรคความเหน็ที่เคยแสดง

อยู่ด้านล่าง และแก้ไขเลก็น้อย]  

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
7
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามหลักเกณฑท์ี่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญต่อ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรต่อ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบัิติงาน

ของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ” 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ต้ังส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ของรายงานผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่4 

สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 เกณฑ์ที่ก  าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ยอมรับได้ในสถานการณ์น้ันๆ  

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที ่เด ียวก ันก ับวันที ่ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

การปฏิเสธการแสดงความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงน ามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1  

เน่ืองจากการแสดงความเหน็แบบไม่ถูกต้องต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรค

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในรายงานของข้าพเจ้า จึงไม่

เหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อด้วยเช่นกัน [วรรคความเหน็ได้ย้ายจาก

ข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้  

งบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25x2 ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องต่องบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 การ

แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องดังกล่าวมาจากข้อเทจ็จริงว่า (อธิบายหลักเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง)  [ย้ายมาจากวรรค การปฏิเสธการแสดงความเห็น ที่แสดงไว้

ด้านล่าง และแก้ไขเลก็น้อย] 
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
8
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑท์ี่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบัิติงาน

ของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ” 

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ต้ังส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างที ่5 

สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

 มีการก าหนดเกณฑใ์นการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน    

อย่างย่อ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบย่อลงวันที่เดียวกันกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงน ามาจากงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1  

ข้าพเจ้าเหน็ว่า เน่ืองจากผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรค เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบ

การเงินไม่ถกูตอ้ง มีนัยส าคัญ งบการเงินอย่างย่อน้ีไม่สอดคล้องกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25x1 ตาม (อธบิายเกณฑก์ารจัดท า) [วรรคการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกูตอ้งได้ย้าย

จากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(อธิบายเน้ือหาซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้งบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์การจัดท า) [วรรคเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้งได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก  าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังน้ัน การอ่านงบ

การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้  
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งบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ ์25x2 [ย้ายมาจากประโยคสดุท้ายของย่อหน้าแรก และแก้ไขเลก็น้อยเพ่ือความชัดเจน] 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหาร
9
ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ ์(ระบุเกณฑท์ี่ก  าหนด) 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ควรของ) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบัิติงาน

ของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบ

การเงินอย่างย่อ”  

 

 

(ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ต้ังส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 
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