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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ้่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 510 – การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก 

ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็น

ภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดย

ได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการ

พิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปล

และท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมด

ที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 510 – การตรวจสอบยอด

ยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of Accountants 

(IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 – การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชี

คร้ังแรก ©  2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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 มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 510 
 

การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีครั้งแรก 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 1 

วันถือปฏบัิติ 2 

วตัถุประสงค ์ 3 

คําจํากดัความ 4 

ขอ้กําหนด  

วิธกีารตรวจสอบ 5-9 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน  10-13 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่  

วิธกีารตรวจสอบ  ก1–ก7 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน  ก8–ก9 

ภาคผนวก ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่การแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไป 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ควรอ่าน

ร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  
 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ

ยอดยกมาส าหรับการสอบบัญชีคร้ังแรก ซ่ึงยอดยกมานอกจากจ านวนเงินในงบการเงินแล้ว 

ยังรวมถึงข้อมูลต่างๆ ณ วันต้นงวดที่ก าหนดให้มีการเปิดเผย เช่น หน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนและ

ภาระผูกพัน เมื่อใดที่งบการเงินมกีารแสดงข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบ จะต้องน าข้อก าหนด

และแนวทางปฏบัิติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710
1
 มาใช้ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 300
2
 ได้รวมข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องท าก่อนที่จะเร่ิม

การตรวจสอบคร้ังแรก 

  

วนัถอืปฏิบติั 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตวัเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ” 

2
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 
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วตัถุประสงค ์

 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก คือ เพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวด

ปัจจุบันหรือไม่ และ 

(ข) นโยบายการบัญชีที่ใช้กับยอดยกมามีความเหมาะสมและได้มีการถือปฏิบัติอย่าง

สม ่าเสมอในงบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้มี

การบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และมีการแสดงและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 

คําจํากดัความ 
 

4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี  

(ก) การตรวจสอบบัญชีคร้ังแรก หมายถึง งานตรวจสอบซ่ึง 

(1) งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ หรือ 

(2) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

(ข) ยอดยกมา หมายถึง ยอดคงเหลือตามบัญชีซ่ึงมีอยู่ ณ วันต้นงวด ยอดยกมาคือยอด

คงเหลือของสิ้ นงวดก่อนและสะท้อนถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ของ      

งวดก่อน ๆ รวมถึงนโยบายการบัญชีที่ถือปฏบัิติในงวดก่อน ยอดยกมายังรวมถึงเร่ือง

ต่าง ๆ ณ วันต้นงวดที่ก าหนดให้มีการเปิดเผย เช่น หน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนและภาระ

ผูกพัน 

(ค) ผู้สอบบัญชีคนก่อน หมายถึง  ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีอื่นซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินของกจิการในงวดก่อน ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน 

 

ขอ้กําหนด 

วิธีการตรวจสอบ 

 

ยอดยกมา 
 

5. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านงบการเงินล่าสุด (ถ้ามี) และรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงิน

น้ัน (ถ้ามี) ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัยอดยกมารวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมา         

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่    

โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก2) 
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(ก) ก าหนดว่ายอดคงเหลือของสิ้ นงวดก่อนได้มีการยกมาในงวดปัจจุบันอย่างถูกต้อง

หรือไม่ หรือได้มีการปรับปรุงย้อนหลังอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดว่ายอดยกมาได้แสดงถึงการใช้นโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ 

(ค) ปฏบัิติตามข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก7) 

(1) กรณีที่งบการเงินงวดก่อนมีการตรวจสอบ ให้สอบทานกระดาษท าการของ 

ผู้สอบบัญชีคนก่อน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบัยอดยกมา 

(2) ประเมินวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ในงวดปัจจุบันว่าได้ให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยอด

ยกมาหรือไม่ หรือ 

(3) ใช้วิธกีารตรวจสอบเฉพาะ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบัยอดยกมา 

 

7. กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่แสดงว่า ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องท าการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมตามที่เหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ เพ่ือก าหนดผลกระทบต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวยังคงมีอยู่ในงบการเงิน 

งวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเร่ืองข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ันต่อผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแลในระดับที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
3
 

 

ความสม ่าเสมอของนโยบายการบญัชี 

 

8. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่านโยบายการบัญชีที่

ใช้กับยอดยกมาได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอในงบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่ และ

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้มีการถือปฏบัิติอย่างเหมาะสม และมีการแสดงและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน 

  

9. หากงบการเงินงวดก่อนมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมีการแสดงความเหน็แบบ

ที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่ท  าให้ต้องมีการ

เปล่ียนแปลงความเห็นดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินงวดปัจจุบันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
4
 

 

 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 450 “การประเมนิการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”

ย่อหน้าที่ 8 และ 12 
4
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 “การระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระส าคญัโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

ยอดยกมา 

 

10. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ยอดยกมา ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน

ดังกล่าวแล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
5
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

 

11. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ยอดยกมามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ต่องบการเงินงวดปัจจุบัน และผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่ได้

มีการบันทกึบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชี

ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง แล้วแต่

ความเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

 

ความสม ่าเสมอของนโยบายการบญัชี 

 

12. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า 

(ก) นโยบายการบัญชีของงวดปัจจุบันไม่ได้มีการถือปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอเช่นเดียวกับที่ใช้

กบัยอดยกมาตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ 

(ข) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไม่ได้มีการบันทกึบัญชีอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้แสดง

หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

แล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

 

การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน 

 

13. หากความเหน็ของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินงวดก่อนเป็นการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีสาระส าคัญต่องบการเงินงวด

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันตามมาตรฐาน    

การสอบบัญชี รหัส 705 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่ 

วิธีการตรวจสอบ 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

 

ก1.  ส าหรับภาครัฐอาจจะมีข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชี        

คนปัจจุบันสามารถขอจากผู้สอบบัญชีคนก่อน ตัวอย่างเช่น กรณีที่หน่วยงานภาครัฐซ่ึงเคย

ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของรัฐ (เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลอื่น

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งในนามของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้มี 

การแปรรูปไป การเข้าถึงกระดาษท าการหรือข้อมูลอื่นที่ผู้สอบบัญชีของรัฐสามารถให้แก่ผู้สอบ

บัญชีที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ที่มาจากภาคเอกชน อาจถูกจ ากัดด้วยข้อก าหนดในเร่ืองการรักษา

ความลับหรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ในสถานการณ์ที่มีการจ ากัดการติดต่อสื่อสารดังกล่าว 

อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี และหากไม่สามารถได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

ก2. หากผู้สอบบัญชีของรัฐแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีภาคเอกชนให้ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 

และผู้สอบบัญชีของรัฐแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ส านักงานสอบบัญชีที่ได้ท า     

การตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐน้ันในงวดก่อน กรณีเช่นนี้ โดยปกติไม่ถือว่าเป็น

การเปล่ียนผู้สอบบัญชีส าหรับผู้สอบบัญชีของรัฐ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนอาจ

พิจารณาว่าเป็นการสอบบัญชีคร้ังแรกและน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมาใช้เพ่ือให้บรรลุ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัลักษณะของข้อตกลงในการว่าจ้าง 

 

ยอดยกมา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6 (ค)) 

 

ก3.  ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัยอดยกมา ขึ้นอยู่กบัเร่ืองดังต่อไปนี้  

 นโยบายการบัญชีที่กจิการใช้อยู่ 

 ลักษณะของยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการและการเปิดเผย และความเสี่ยง

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

 ความมีนัยส าคัญของยอดยกมาที่มีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

 งบการเงินงวดก่อนได้มีการตรวจสอบหรือไม่ และหากได้มีการตรวจสอบ ความเห็น

ของผู้สอบบัญชีคนก่อนเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
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ก4. หากงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาโดยการสอบทานกระดาษ

ท าการของผู้สอบบัญชีคนก่อน การสอบทานดังกล่าวจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอหรือไม่ขึ้ นอยู่กับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความเป็นอิสระของ   

ผู้สอบบัญชีคนก่อน 

 

ก5. จรรยาบรรณและข้อก าหนดทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสารของ   

ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน 

 

ก6. ส าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับยอดยกมา

บางอย่างอาจได้มาจากวิธีการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการรับช าระหน้ี  

(การจ่ายช าระหน้ี) ในระหว่างงวดปัจจุบันส าหรับยอดลูกหน้ี (เจ้าหน้ี) ที่ยกมาต้นงวด จะให้

หลักฐานการสอบบัญชีบางเร่ืองเกี่ยวกับความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพัน ความครบถ้วน 

และการแสดงมูลค่า ณ วันต้นงวด อย่างไรกต็าม ในกรณีของสินค้าคงเหลือ วิธีการตรวจสอบ

ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือปลายงวดในงวดปัจจุบันให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ

สนิค้าคงเหลือยกมาต้นงวดน้อยมาก ดังน้ันอาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ

มากกว่าดังต่อไปน้ี 

 สงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และกระทบยอดกลับไปยังปริมาณ

สนิค้าคงเหลือยกมา 

 ท าการตรวจสอบมูลค่าของสนิค้าคงเหลือยกมา 

 ท าการตรวจสอบก าไรขั้นต้น และการตรวจตัดยอด 

 

ก7. ส าหรับสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหน้ีสนิไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน 

และหน้ีสนิระยะยาว หลักฐานการสอบบัญชีบางอย่างอาจได้มาจากการตรวจสอบรายการบันทกึ

ทางบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับยอดยกมา ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสามารถได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีบางอย่างเกี่ยวกับยอดยกมาโดยการยืนยันยอดกับบุคคลที่สาม 

ตัวอย่างเช่น หน้ีสินระยะยาวและเงินลงทุน ส าหรับในกรณีอื่นผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้

วิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 
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การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

ยอดยกมา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

 

ก8.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ได้ให้ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานการณ์ที่

อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ประเภทของความเหน็ที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ และเน้ือหาสาระของรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป การที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาอาจมีผลให้มีการเปล่ียนแปลงความเหน็ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือการไม่แสดงความเหน็ แล้วแต่ความเหมาะสม

ของสถานการณ์ หรือ 

(ข) การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือการไม่แสดงความเหน็ต่อผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ความเหมาะสม และการแสดงความเหน็อย่างไม่มี

เง่ือนไขต่อฐานะการเงินแล้วแต่ความเหมาะสม เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ 

 

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมไว้ในภาคผนวก 

การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

 

ก9.  ในบางสถานการณ์ การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่

เกี่ยวข้องและไม่มีสาระส าคัญต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

อาจเป็นกรณีที่มีการถูกจ ากัดขอบเขตในงวดก่อน แต่เร่ืองที่ท  าให้เกิดการถูกจ ากัดขอบเขต

ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วในงวดปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ารแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

ตวัอย่างที ่1 

สถานการณต์ามทีไ่ดอ้ธิบายไวใ้นย่อหนา้ ก8 (ก) รวมถงึสถานการณด์งัต่อไปนี้  

 ผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัตน้งวดของงวด

ปัจจุบนั และไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบั

สินคา้คงเหลือยกมาตน้งวด 

 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกบัสินคา้คงเหลือยกมาตน้งวดมีสาระสําคญั  แต่ไม่แผ่กระจายไปยงั

ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ
6
 

 มีการนาํเสนอขอ้มูลฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปีอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร 

 กรณีประเทศตามสถานการณน์ี้ มีกฎหมายและขอ้บงัคบัหา้มผูส้อบบญัชีแสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด และแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือ่นไขต่อฐานะการเงิน 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน
7
 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

                                                 
6 
 หากดุลยพินิจของผู้สอบบญัชีเหน็ว่าผลกระทบซึ่งอาจเกดิขึ้นมีสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดของกจิการ ผู้สอบบญัชีต้องไม่แสดงความเหน็ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
7
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
8
 ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัจ านวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ
9
 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

                                                 
8 
  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น

 

9 
  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กับ 

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้ จะใช้ถ้อยค า ดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพ่ือออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ดังน้ันข้าพเจ้า

จึงไม่ได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธกีารตรวจสอบ

อื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ เน่ืองจากยอดยกมา

ต้นงวดของสนิค้าคงเหลือรวมอยู่ในการก าหนดผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ข้าพเจ้าไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่อาจจ าเป็นต่อก าไรส าหรับปีที่รายงานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

และกระแสเงินสดสทุธจิากการด าเนินงานที่รายงานในงบกระแสเงินสดหรือไม่ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจมีข้ึนจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 ผลการด าเนินงานทางและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เรือ่งอ่ืน 

 

งบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีอื่นซ่ึงได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ    

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่2 

สถานการณต์ามทีไ่ดอ้ธิบายไวใ้นย่อหนา้ ก8 (ข) รวมถงึสถานการณด์งัต่อไปนี้  

 ผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัตน้งวดของงวด

ปัจจุบนั และไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบั

สินคา้คงเหลือยกมาตน้งวด 

 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกบัสินคา้คงเหลือยกมาตน้งวดมีสาระสําคญั แต่ไม่แผ่กระจายไปยงั

ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดโดยรวมของกิจการ
10

 

 มีการนาํเสนอขอ้มูลฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปีอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร 

 การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด และการแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไขต่อฐานะการเงินถอืว่าเหมาะสมในสถานการณน์ี้  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน
11

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
12

 ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

                                                 
10

  หากดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีเห็นว่าผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้ นมีสาระส าคัญ และแผ่กระจายไปยังผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกจิการ ผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเหน็ต่อผลการด าเนินงานและกระแส

เงินสด 
11

  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
12  

หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึง

รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงิน      

โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่

ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
13
 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้ และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนอ

งบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่อฐานะการเงิน และแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของข้าพเจ้า 

 

                                                 
13 

 ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้ จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ      

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
 

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ดังน้ัน

ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้

วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ 

เน่ืองจากยอดยกมาต้นงวดของสนิค้าคงเหลือรวมอยู่ในการก าหนดผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่อาจจ าเป็นต่อก าไรส าหรับปีที่รายงานใน     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานที่รายงานในงบกระแสเงินสด

หรือไม่ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไขต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจมีข้ึนจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในความเหน็

อย่างมีเง่ือนไข งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบกระแสเงินสดแสดงผลการด าเนินงานและกระแสเงิน

สดส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 ของบริษัท กขค จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ความเห็นต่อฐานะการเงิน 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เรือ่งอ่ืน 

 

งบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 ได้ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีอื่นซ่ึงได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของในรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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