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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” ควรอ่าน

ร่วมกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการรับงานใน 

การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งได้มาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวกนั 

วนัถือปฏิบติั 

2.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อส าหรับ

งวดสิ้นสดุในหรือหลังวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

3.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ 

(ก) เพื่ อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหรือไม่ 

(ข) หากรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

(1) เพื่ อแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างย่อโดยการประเมินข้อสรุปจากหลักฐานที่ ได้รับ 

(2) เพื่ อแสดงความเห็นอย่างชัดเจนในรายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ งอธิบาย

หลักเกณฑใ์นการแสดงความเหน็นั้น 

ค าจ ากดัความ 

4.  เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) “เกณฑก์ารจัดท า” หมายถึง เกณฑท์ี่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

(ข) “งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว” หมายถึง งบการเงิน1 ซึ่ งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและน ามาซึ่ งงบการเงินอย่างย่อ 

(ค) “งบการเงินอย่างย่อ” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ่ งได้มาจากงบการเงิน แต่มี

รายละเอียดน้อยกว่างบการเงิน ในขณะที่ โครงสร้างของการแสดงข้อมูลยังคงสอดคล้อง

กบังบการเงินเกี่ ยวกบัทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือภาระผูกพัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง หรือ

การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ ง2ของกิจการ ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายที่

แตกต่างกนัอาจใช้ถ้อยค าที่ แตกต่างกนัในการอธบิายข้อมูลทางการเงินในอดีตดังกล่าว 

 

 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

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

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  (ฉ) 
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ขอ้ก าหนด 

การตอบรบังาน 

5.  ผู้สอบบัญชีจะตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนี้  เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงิน 

อย่างย่อตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

6.  ก่อนการตอบรับงานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

(ก) พิจารณาว่าเกณฑก์ารจัดท ายอมรับได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3-ก7) 

(ข) ได้รับข้อตกลงจากผู้บริหารในการรับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ 

ดังนี้  

(1)  การจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดท า 

(2) การจัดให้ผู้ ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้าถึงงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้ 

โดยไม่ยากล าบาก (หรือหากกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดว่างบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วไม่จ าเป็นต้องมี ไว้ให้กับผู้ ใช้ งบการเงินอย่างย่อ และใช้ใน 

การก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีจะต้องอธิบาย

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นในงบการเงินอย่างย่อ) 

(3) การรวมรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารใด ๆ ที่ รวม 

งบการเงินอย่างย่อและชี้ ให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้รายงานต่องบการเงินอย่างย่อนั้น 

(ค) ตกลงกับผู้บริหารถึงรูปแบบของการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ (ดูย่อหน้าที่  

9-11) 

7.  หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่สามารถยอมรับเกณฑ์การจัดท างบการเงินอย่างย่อได้  หรือไม่ได้ 

รับข้อตกลงจากผู้บริหารตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6(ข) ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ตอบรับงาน 

การรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้สามารถกระท าได้ 

การรับงานที่ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  ดังนั้ น รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อดังกล่าวจะต้องไม่ระบุ ว่า 

งานตรวจสอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีควรอ้างอิงข้อเทจ็จริงที่

เหมาะสมนี้ ในข้อตกลงในการรับงาน ผู้ สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นต่อ 

การรับงานในการตรวจสอบงบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

แนวทางปฏิบติั 

8.  ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ และแนวทางปฏิบัติอื่ น ๆ ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจ

เหน็ว่าจ าเป็น เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ก) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับลักษณะ 

โดยสรุปและระบุถึงงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 
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(ข)   เมื่ องบการเงินอย่างย่อไม่ได้ถูกแนบกับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ควรประเมินว่า 

มีการอธบิายอย่างชัดเจนในเรื่ องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(1) บุคคลหรือสถานที่ ซึ่ งสามารถจัดหางบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้ หรือ 

(2) กฎหมายหรือข้อบังคับที่ ก าหนดว่างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วไม่จ าเป็นต้องมีไว้

ให้กับผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

อย่างย่อ 

(ค) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัเกณฑก์ารจัดท า 

(ง) เปรียบเทียบงบการเงินอย่างย่อกับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

เพื่ อประเมินว่างบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลตรงกัน หรือสามารถน ามาค านวณใหม่โดยใช้

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

(จ) ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อจัดท าขึ้นตามเกณฑก์ารจัดท า 

(ฉ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ ประเมินว่างบการเงินอย่างย่อได้รวบรวม

ข้อมูลที่ จ าเป็นและอยู่ในระดับที่ เหมาะสมโดยรวมที่ จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

ในสถานการณ์นั้น ๆ  

(ช) ประเมินว่างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วมีอยู่เพื่ อให้ผู้ ใช้ งบการเงินอย่างย่อเข้าถึง 

โดยไม่ยากล าบาก เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดว่างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

ไม่จ าเป็นต้องมีไว้ให้กบัผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท า

งบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8) 

รูปแบบของความเห็น 

9. เมื่ อผู้ สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อมีความ

เหมาะสม ความเห็นของผู้สอบบัญชีควรใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ งดังต่อไปนี้  เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9) 

(ก) งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องกบังบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วในสาระส าคัญตาม 

[เกณฑก์ารจัดท า] หรือ 

(ข) งบการเงินอย่างย่อนี้ แสดงผลสรุปของงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ ควร

ตาม [เกณฑก์ารจัดท า] 

10. ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดข้อความเกี่ ยวกับความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อในเนื้อหาที่

แตกต่างจากที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  9 ผู้สอบบัญชีควร 

(ก) ใช้แนวทางปฏิบัติที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  8 และแนวทางปฏิบัติอื่ นๆ ที่ จ าเป็นเพื่ อให้

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับนั้น 

(ข) ประเมินว่าผู้ใช้งบการเงินอย่างย่ออาจเข้าใจผิดในความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

อย่างย่อหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ค าอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่อ 

งบการเงินอย่างย่อสามารถลดความเข้าใจผิดที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่ 
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11. หากเกิดกรณีตามย่อหน้าที่  10(ข) ผู้ สอบบัญชีสรุปว่าค าอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่สามารถลดความเข้าใจผิดที่ อาจเกิดขึ้ นได้ ผู้สอบบัญชี

ต้องไม่รับงานตรวจสอบนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าได้ การรับงานที่ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ดังนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจะต้องไม่ระบุว่างานตรวจสอบเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

กรอบเวลาการท างานและเหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ 

12. รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่ออาจลงวันที่ ภายหลังจากวันที่ ในรายงานของ 

ผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ในกรณีดังกล่าว รายงานของผู้ สอบบัญชี ต่อ 

งบการเงินอย่างย่อควรระบุว่างบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อน

ผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

13.  ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในข้อเทจ็จริงที่ มีอยู่ ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในก่อนหน้านี้  ในกรณี

ดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีจะไม่เสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อจนกระทั่ง 

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 5603 อย่างครบถ้วนแล้ว  

ขอ้มูลอื่นในเอกสารที่ไดร้วมงบการเงินอย่างย่อ  

14.  ผู้สอบบัญชีควรอ่านข้อมูลในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี 

เพื่ อพิจารณาว่ามีความไม่สอดคล้องของข้อมูลอย่างมีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่ นนั้นกับ 

งบการเงินอย่างย่อ หรือไม่  

15. หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ผู้ สอบบัญชีควรหารือเร่ืองดังกล่าวกับ

ผู้บริหารและพิจารณาว่างบการเงินอย่างย่อหรือข้อมูลในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือไม่  ถ้าผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าข้อมูลใน

เอกสารจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแต่ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่ จะปรับปรุงข้อมูลนั้น ผู้สอบบัญชี

ควรด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11- ก16) 

 

 

 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัชี 

16.  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ควรรวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 4 (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก23) 

(ก) ชื่ อรายงานที่ ระบุชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17) 

(ข) ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18)  

(ค) ระบุถึงงบการเงินอย่างย่อที่ ผู้สอบบัญชีก าลังรายงาน รวมทั้งชื่ อของแต่ละงบที่ รวมอยู่

ในงบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(ง) ระบุถึงงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

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

(ฉ) ข้อความที่ ระบุว่างบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนด

ในแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ งใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว และ 

การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้ สอบบัญชีไม่สามารถทดแทนการอ่าน 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ 

(ช) ในกรณีที่ สามารถท าได้ ข้อความนั้นต้องเป็นไปตามย่อหน้าที่  12  

(ซ) อ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

และข้อเทจ็จริงที่ ว่ามีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

เป็นไปตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  19-20 

(ฌ) ค าอธิบายเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร5 ต่องบการเงินอย่างย่อ โดยอธิบายว่า

ผู้บริหาร6 เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑก์ารจัดท า 

(ญ) ข้อความที่ ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่าง

ย่อตามแนวทางปฏิบัติของผู้สอบบัญชีที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่า 

งบการเงินอย่างย่อสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่

ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

(ฎ) ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี 

(ฏ) ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี 

(ฐ) วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) 

 
4
  ย่อหน้าที่  19-20 เกี่ ยวข้องกบัสถานการณ์ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงต้องมี

องค์ประกอบเพิ่ มเติมตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้านี้  

5   หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

6
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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17.     หากผู้ รับรายงานในงบการเงินอย่างย่อไม่เป็นคนเดียวกบัผู้ รับรายงานในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีควรประเมินถึงความเหมาะสมของผู้ รับรายงาน 

ที่ แตกต่างกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18) 

18.  ผู้สอบบัญชีควรลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไม่เร็วกว่า (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก20) 

(ก) วันที่ ซึ่ งผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเห็น 

รวมถึงหลักฐานที่ แสดงว่างบการเงินอย่างย่อถูกจัดท าขึ้นและผู้มีอ านาจให้การรับรองว่า

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินดังกล่าว 

(ข) วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว  

การอา้งถึงรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

19. เมื่ อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบรวมถึง 

(ก) ความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)7 

(ข) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือเร่ืองอื่ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 

(ปรับปรุง)8 

(ค) วรรคความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ องตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)9 

(ง) การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70110หรือ 

(จ) ข้อความซึ่ งได้อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)11 

และผู้สอบบัญชีพอใจต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับหรือแสดงผลสรุป

โดยถูกต้องตามที่ ควรของงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์การจัดท า รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรเพิ่ มเติมองค์ประกอบในย่อหน้าที่  16 ดังต่อไปนี้  

(1) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วรวมถึงการแสดงความเห็น

อย่างมีเง่ือนไข วรรคเน้นหรือวรรคเร่ืองอื่ น ความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง

กับการด าเนินงานต่อเนื่ อง การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หรือข้อความซึ่ ง 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารในประเดน็ที่ ส าคัญของการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต” 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ นในเอกสารที่ รวมงบการเงินที่

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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ได้อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ น  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21) 

(2) อธบิาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22) 

ก. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว และ

ผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ามี) 

ข. เร่ืองที่ อ้างถึงในวรรคเน้น วรรคเร่ืองอื่ น หรือ ความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่

เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ องในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว และผลกระทบต่องบการเงินอย่างย่อ (ถ้ามี) 

ค. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของ

ข้อมูลอื่ น และผลกระทบต่อข้อมูลอื่ นในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15) 

20.  เมื่ อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเหน็ว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเห็น รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรเพิ่ ม

องค์ประกอบในย่อหน้าที่  16 ดังต่อไปนี้  

(ก) ระบุว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วเป็นการแสดงความเห็นว่า

งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่แสดงความเหน็ 

(ข) อธบิายถึงเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็  

(ค) ระบุว่าผลของการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเหน็ต่อ

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วนั้นท าให้เป็นการไม่เหมาะสมในการแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

การเปลีย่นแปลงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อ 

21.  หากงบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระส าคัญหรือไม่ได้แสดงผลสรุปของงบการเงิน 

ที่ ตรวจสอบแล้วโดยถูกต้องตามที่ ควรตามเกณฑ์การจัดท า และผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่ จะ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นว่างบการเงินอย่างย่อนั้นไม่ถูกต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือการใชห้รือการใหผู้อ่้านระมดัระวงัเกีย่วกบัหลกัส าคญัทางการบญัชี 

22. เมื่ อการเผยแพร่หรือการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วมีข้อจ ากัด 

หรือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วระบุให้ผู้อ่านระมัดระวัง เกี่ ยวกับ 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วจัดท าขึ้นตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีควรรวม

ข้อจ ากัดหรือข้อระมัดระวังเช่นเดียวกันไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

นั้นด้วย 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบ  

23.  ถ้างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ แต่งบการเงินอย่างย่อไม่ได้แสดง 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว 

มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

ผลกระทบของการไม่แสดงข้อมูลเปรียบเทยีบที่ ไม่สมเหตุสมผลไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินอย่างย่อด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24) 

24. ถ้างบการเงินอย่างย่อแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ ซึ่ งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่ น รายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงินอย่างย่อควรรวมเนื้ อหา ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วด้วย12 (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก25) 

ขอ้มูลเพิม่เติมท่ีไม่ไดต้รวจสอบซ่ึงน าเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ 

25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ไม่ได้ตรวจสอบซึ่ งน าเสนอรวมกับงบการเงิน 

อย่างย่อนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับงบการเงินอย่างย่อหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีสรุปว่า 

การน าเสนอข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ไม่ได้ตรวจสอบของกิจการไม่แตกต่างอย่างชัดเจนจาก 

งบการเงินอย่างย่อ ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารเปล่ียนแปลงการน าเสนอข้อมูลเพิ่ มเติมที่

ไม่ได้ตรวจสอบนั้น หากผู้บริหารปฏิเสธที่ จะเปล่ียนแปลง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกครอบคลุมอยู่ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี (อ้างองิย่อหน้าที่  ก26) 

ความเกีย่วขอ้งกนัของผูส้อบบญัชี 

26. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่ กิจการวางแผนที่ จะระบุว่าผู้ สอบบัญชีเสนอ

รายงานต่องบการเงินอย่างย่อในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อ แต่ไม่ได้วางแผนที่ จะรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องไว้ด้วย ผู้สอบบัญชี ต้องขอให้ผู้บริหารรวมรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในเอกสารนั้นด้วย หากผู้บริหารไม่ปฏิบัติตาม ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาและ

กระท าการอื่ นที่ เหมาะสมเพื่ อป้องกันผู้บริหารในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ

ในเอกสารนั้นอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

27.  ผู้สอบบัญชีอาจได้รับการแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินของกิจการ ในขณะที่ ไม่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวัง

หากกิจการวางแผนในการจัดท าข้อความในเอกสารต่างๆ ที่ อ้างถึงผู้สอบบัญชีและข้อเทจ็จริง

ว่า งบการเงินอย่างย่อได้มาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชี

ต้องพอใจในเร่ืองดังต่อไปนี้  

 
12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ขอ้มูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 
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(ก) การอ้างถึงผู้สอบบัญชีในบริบทของรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

(ข) ข้อความซึ่ งไม่ได้ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 

หากในกรณี ข้อ (ก) และ (ข) ไม่ได้เกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอผู้บริหารในการเปล่ียนแปลง

ข้อความ หรือไม่อ้างถึงผู้ สอบบัญชีในเอกสารนั้ น หรืออีกทางหนึ่ ง กิจการอาจแต่งตั้ งให้ 

ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อนั้น และรวมรายงานของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง 

ในเอกสารนั้นด้วย หากผู้บริหารไม่เปล่ียนแปลงข้อความ ไม่ตัดข้อความที่ อ้างถึงผู้สอบบัญชี หรือ 

ไม่รวมรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อไว้ในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อ  

ผู้สอบบัญชีควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้สอบบัญชีไม่เห็นด้วยกับการอ้างถึงผู้สอบบัญชี และ

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาและกระท าการอื่ นที่ เหมาะสมเพื่ อป้องกันผู้บริหารจากการอ้างถึง 

ผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การตอบรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  5-6) 

ก1. การตรวจสอบงบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อจะท าให้ผู้ สอบบัญชีได้รับทราบ 

ข้อมูลที่ จ าเป็นที่ จะท าให้บรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะไม่ได้ให้หลักฐาน 

ที่ เหมาะสมเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อหากผู้ สอบบัญชีไม่ได้

ตรวจสอบงบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อนั้น  

ก2. การตกลงกับผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  6 อาจน ามาใช้เป็นหลักฐานโดย 

การตอบรับเป็นลายลักษณ์อกัษรของข้อตกลงในการรับงาน 

เกณฑ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ก)) 

ก3. ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ จ าเป็นที่ สะท้อนในงบการเงิน

อย่างย่อเพื่ อให้เกดิความสอดคล้องในสาระส าคัญหรือแสดงผลสรุปของงบการเงินที่ ตรวจสอบ

แล้วโดยถูกต้องตามที่ ควร เนื่ องจากโดยทั่วไปงบการเงินอย่างย่อจะรวมข้อมูลโดยรวมและ

จ ากัดการเปิดเผยข้อมูลซึ่ งจะเพิ่ มความเสี่ ยงที่ อาจไม่ได้รวมข้อมูลที่ จ าเป็นและอาจน าไปสู่

ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และความเสี่ ยงจะเพิ่ มขึ้ นเมื่ อเกณฑ์ที่ ก าหนดใน 

การจัดท างบการเงินอย่างย่อไม่มีอยู่จริง  

ก4.  ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีในการยอมรับเกณฑ์การจัดท า

ประกอบด้วย 

• ลักษณะของกจิการ 

• วัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อ 

• ข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ 
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• เกณฑ์การจัดท าจะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อที่ จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ  

ก5. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินอย่างย่ออาจถูกก าหนดโดยมาตรฐานที่ ได้รับการอนุมัติหรือเป็นที่

ยอมรับซึ่ งก าหนดโดยองค์กรหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่นเดียวกับกรณีของงบการเงิน

ตามที่ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21013 ในหลาย ๆ กรณี ผู้ สอบบัญชีอาจ

สนันิษฐานได้ว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ ยอมรับได้ 

ก6.   ในกรณีที่ ไม่มีเกณฑ์ที่ ก าหนดในการจัดท างบการเงินอย่างย่อ เกณฑ์อาจก าหนดโดยผู้บริหาร 

ตัวอย่างเช่น การก าหนดจากหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เกณฑ์ที่ ยอมรับใน

สถานการณ์ต่าง ๆ จะมีผลต่องบการเงินอย่างย่อ เกี่ ยวกบั 

(ก) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับลักษณะโดยสรุปและการระบุถึงงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว 

(ข) การอธบิายอย่างชัดเจนเกี่ ยวกบับุคคลหรือสถานที่ ซึ่ งงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วสามารถ

จัดหาได้ หรือถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับระบุว่างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วไม่จ าเป็นต้อง 

มีไว้ให้กับผู้ ใช้งบการเงินอย่างย่อและใช้ในการก าหนดเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

อย่างย่อ จะต้องอธบิายกฎหมายหรือข้อบังคับนั้น 

(ค) การเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัเกณฑก์ารจัดท า 

(ง) การตรงกันของข้อมูลหรือสามารถน ามาค านวณใหม่โดยใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องใน 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

(จ) ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบการเงินอย่างย่อจะรวบรวมข้อมูลที่ จ าเป็น และอยู่ 

ในระดับที่ เหมาะสมที่ จะไม่ท าให้เกดิความเข้าใจผิดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ก7. การเปิดเผยที่ เพียงพอต่อลักษณะโดยสรุปของงบการเงินอย่างย่อ และระบุถึงงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วตามที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  ก6 (ก) อาจแสดงด้วยชื่ อรายงาน เช่น “งบการเงิน

อย่างย่อซึ่ งจัดท าขึ้นจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1” 

การประเมินความมีอยู่ของงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ช)) 

ก8. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วนั้นมีอยู่เพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงิน 

อย่างย่อน าไปใช้ได้โดยไม่ยากเกินควรหรือไม่ โดยประเมินจากปัจจัยดังต่อไปนี้  

• งบการเงินอย่างย่ออธบิายชัดเจนเกี่ ยวกบับุคคลหรือสถานที่  ซึ่ งงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

สามารถจัดหาได้ 

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วมีอยู่ทั่วไป หรือ 

• ผู้บริหารได้ก าหนดวิธีการซึ่ งผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อสามารถเข้าถึงงบการเงินที่ ตรวจสอบ

แล้วได้ 

 
13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี ย่อหน้าที่  ก3 และย่อหน้าที่  ก8-ก9 
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รูปแบบของความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก9. การสรุปซึ่ งอ้างอิงจากการประเมินหลักฐานที่ ได้รับโดยการปฏิบัติตามแนวทางในย่อหน้าที่  8 

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อนั้นเหมาะสมที่ จะท าให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความเห็นโดยรวมข้อความใดข้อความหนึ่ งในย่อหน้าที่  9 การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชี

เกี่ ยวกับข้อความที่ จะน ามาใช้อาจมีผลกระทบจากแนวทางปฏิบัติที่ รับรองทั่วไปในขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ 

กรอบเวลาการท างานและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู ้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

ที่ตรวจสอบแลว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก10. แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  8 มักจะเกิดขึ้ นในระหว่างหรือทันทีหลังจาก 

การตรวจสอบงบการเงิน เมื่ อผู้ สอบบัญชีเสนอรายงานต่องบการเงินอย่างย่อหลังจากที่  

การตรวจสอบงบการเงินเสร็จสิ้ นแล้ว ผู้ สอบบัญชี ไม่จ าเป็นต้องรวบรวมหลักฐานใน 

การตรวจสอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วนั้น หรือไม่จ าเป็นต้องรายงาน

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว เนื่ องจากงบการเงินอย่างย่อน ามาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วและไม่ได้ท าให้

เป็นปัจจุบัน 

ขอ้มูลในเอกสารที่รวมงบการเงินอย่างย่อ (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 14-15) 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุเร่ืองความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี

เกี่ ยวกับข้อมูลอื่ น ๆ ในการตรวจสอบงบการเงิน ในเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 720 (ปรับปรุง) ข้อมูลอื่ นคือข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 

(นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้น) รวมถึงรายงานประจ าปี

ของกิจการ ซึ่ งรายงานประจ าปีได้รวมหรือน าเสนอพร้อมกับงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้น 

ก12.  ในทางกลับกัน ย่อหน้าที่  14-15 ว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่ นใน

เอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง 

• เนื้ อหาบางส่วนหรือทั้ งหมดซึ่ งถือ เป็น ข้อมูลอื่ นที่ รวมอยู่ในรายงานประจ าปี

(ตัวอย่างเช่น เมื่ องบการเงินอย่างย่อและรายงานผู้สอบบัญชีถูกรวมในรายงานประจ าปี

แบบย่อ) หรือ 

• เนื้อหาที่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลอื่ นแต่ถูกรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 

ก13.  ในการอ่านข้อมูลในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชี

ควรระมัดระวังข้อมูลที่ อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดและจ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อ
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ข้อมูลเหล่านี้  จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง14ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้อง

โดยเจตนากบัข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าผิดอย่างเป็นสาระส าคัญหรือน าไปสู่การเข้าใจผิด หรือ

ข้อมูลที่ ให้โดยไม่ระมัดระวัง การละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ ควรแสดง หากละเว้นหรือปิดบัง

ข้อมูลเหล่านั้นแล้วอาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้  

ขอ้มูลในเอกสารทีร่วมงบการเงินอย่างย่อซึง่เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบางส่วนหรือทัง้หมดซึง่ถือเป็นขอ้มูล

อื่นทีร่วมในรายงานประจ าปี 

ก14.  เมื่ อข้อมูลที่ รวมในเอกสาร ซึ่ งรวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

และข้อมูลนั้นเกี่ ยวข้องกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลอื่ นที่ รวมในรายงานประจ าปี 

งานตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวควรสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

ซึ่ งอาจเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่  14-15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ก15.  เมื่ อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ นได้ถูกระบุไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับเนื้อหาของข้อมูลที่ รวมในเอกสาร ซึ่ งรวมงบการเงิน

อย่างย่อและรายงานของผู้ สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ความไม่สอดคล้องกันอย่างมีสาระส าคัญ

ระหว่างงบการเงินอย่างย่อและข้อมูลนั้นอาจมีอยู่หรือข้อมูลนั้นอาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้ 

ขอ้มูลในเอกสารทีร่วมงบการเงินอย่างย่อซึง่เน้ือหาดงักล่าวไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลอื่นของรายงาประจ าปี 

ก16.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) สามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ ซึ่ งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ เหมาะสมใน 

การตอบสนองต่อการปฏเิสธของฝ่ายบริหารในการแก้ไขข้อมูลที่ จ าเป็น ซึ่ งรวมถึงการพิจารณา

ผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินอย่างย่อ 

องค์ประกอบในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ชื่ อรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก)) 

ก17. ชื่ อรายงานที่ ระบุว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” ซึ่ งจะยืนยันว่าผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ทั้งหมดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระ ซึ่ งเป็นการระบุความแตกต่างของรายงานของผู้ สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากรายงานของผู้อื่ น 

 

 

 
14 คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี  ย่อหน้าที่  110.2 
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ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16 (ข), 17) 

ก18. ปัจจัยต่าง ๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของผู้ รับรายงาน

ในงบการเงินอย่างย่อ จะรวมถึงข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการ และวัตถุประสงค์

ของงบการเงินอย่างย่อ 

ข้อบ่งชี้ของงบการเงินแบบย่อ(อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ค)) 

ก19. ผู้สอบบัญชีควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่ งบการเงินอย่างย่อรวมอยู่ในเอกสาร ซึ่ งรวมข้อมูล

ที่ นอกเหนือจากงบการเงินอย่างย่อและรายงานผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการระบุ

เลขหน้าในงบการเงินอย่างย่อที่ จะน าเสนอในกรณีที่ รูปแบบการน าเสนออนุญาตให้สามารถ

กระท าได้ ซึ่ งจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงงบการเงินอย่างย่อที่ มีรายงานของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง 

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ฐ), 18) 

ก20. บุคคลหนึ่ งหรือกลุ่มบุคคลที่ มีอ านาจในการสรุปว่างบการเงินอย่างย่อได้จัดท าขึ้ นและเป็น 

ความรับผิดชอบของบุคคลนั้ นขึ้ นอยู่กับข้อตกลงในการรับงาน ลักษณะของกิจการและ

วัตถุประสงคข์องงบการเงินอย่างย่อ 

การอ้างถึงรายงานผู้สอบบัญชีในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก21. ย่อหน้าที่  19 (1) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อความใน

รายงานของผู้ สอบบัญชีในงบการเงินอย่างย่อเมื่ อรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงการติดต่อสื่ อสารเร่ืองส าคัญจากการสอบบัญชีหนึ่ งเร่ืองหรือมากกว่า 

ซึ่ งได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70115 อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูก

ก าหนดให้ต้องอธิบายถึงเร่ืองส าคัญจากการสอบบัญชีแต่ละเร่ืองไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินแบบย่อ 

ก22. ข้อความและค าอธิบายที่ ถูกก าหนดตามย่อหน้าที่  19 นั้นมีความตั้งใจที่ จะชี้ ให้เห็นถึงประเดน็

เหล่านั้น และไม่สามารถทดแทนการอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบ

แล้วได้ ค าอธิบายนี้ มีความตั้งใจที่ จะสื่ อถึงลักษณะของประเดน็ต่างๆ และต้องไม่ซ ้าซ้อนกับ

ข้อความในรายงานผู้สอบของบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

ตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16, 19-21) 

ก23. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้รวมตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินอย่างย่อดังนี้  

(ก) การแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

(ข) ได้มาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วซึ่ งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข  
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่  13 
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(ค) การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

(ง) ได้มาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วโดยรายงานของผู้ สอบบัญชีได้รวมข้อความที่

อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ นตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

(จ) ได้มาจากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วโดยรายงานของผู้ สอบบัญชี ได้รวมวรรค 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี ่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องและการสื่ อสาร 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23-24) 

ก24. หากงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ อาจสนันิษฐานได้ว่างบการเงินอย่างย่อ

ควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบด้วยเช่นกัน ข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วนั้น

อาจจะเกี่ ยวข้องกับตัวเลขเปรียบเทยีบหรือข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 710 ได้อธิบายถึงผลกระทบที่ แตกต่างกันต่อรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงิน

โดยเฉพาะการอ้างถึงผู้สอบบัญชีอื่ น ซึ่ งได้ตรวจสอบงบการเงินในงวดก่อน 

ก25. ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าการไม่ได้แสดงข้อมูล

เปรียบเทียบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน

อย่างย่อ เกณฑก์ารจัดท า และข้อมูลที่ จ าเป็นต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างย่อ 

ขอ้มูลเพิม่เติมท่ีไม่ไดต้รวจสอบซ่ึงน าเสนอรวมกบังบการเงินอย่างย่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)16 ได้รวมข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติใน 

การประยุกต์เมื่ อข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ไม่ได้ตรวจสอบน าเสนอรวมกับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

การประยุกต์ตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์อาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ตาม 

ความต้องการในย่อหน้าที่  25 

ความเกีย่วขอ้งของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  26-27) 

ก27. ผู้สอบบัญชีอาจกระท าการอื่ นที่ เหมาะสมหากผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติตามค าร้องขอ ซึ่ งอาจรวมถึง

การแจ้งแก่ผู้ ใช้งบและบุคคลอื่ น ๆ เท่าที่ ทราบ ในการอ้างถึงผู้สอบบัญชีอย่างไม่เหมาะสม    

การกระท าการของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันของผู้สอบบัญชี 

ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  53-54 
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ภาคผนวก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

ตวัอย่างที่ 1  รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ก าหนด     

 งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

ได้รวมถึงวรรคความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง

และการสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ตวัอย่างที่ 2  รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้ บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้ สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้น ๆ งบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นอย่างไม่มี เง่ือนไข รายงานของผู้ สอบบัญชีต่อ 

งบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

ได้รวมถึงข้อความที่ อธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งยังไม่ได้รับ 

การแก้ไขของข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นที่ แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งยังไม่ได้รับ 

การแก้ไขเป็นข้อมูลที่ รวมอยู่ในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ตวัอย่างที่ 3  รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้ บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้ สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้น ๆ งบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

อย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ น ามา 

จัดท างบการเงินอย่างย่อ 

ตวัอย่างที่ 4  รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งจัดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ผู้ บริหาร

 ก าหนดและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในงบการเงินอย่างย่อ ผู้ สอบบัญชีได้

 พิจารณาว่าเกณฑ์การจัดท าเป็นเกณฑ์ที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้น ๆ งบการเงินที่

 ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง รายงานของผู้ สอบบัญชีต่อ 

งบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่

น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 
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ตวัอย่างที่ 5  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ ซึ่ งจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ ก าหนดงบ

การเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ผู้ สอบบัญชีสรุปว่า 

ไม่มีความเป็นไปได้ที่ จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ  
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ตวัอย่างท่ี 1 

สถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงความเห็น 

อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• มีการก าหนดเกณฑใ์นการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ ภายหลังจากวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงวรรคความไม่แน่นอนที่ มี

สาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ องและการสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

• รายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงการสื่ อสารเร่ืองส าคัญใน 

การตรวจสอบ1 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งน ามาจากงบการเงิน

ที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1   

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ตาม (อธิบายหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

อย่างย่อ) [วรรคความเหน็ได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังนั้น การอ่านงบการเงิน

อย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วและรายงาน 

ของผู้ สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบ 

ของเหตุการณ์ซึ่ งเกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

[ประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้ ย้ายมาจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเห็น และ 

แก้ไขเลก็น้อยเพื่ อความชัดเจน] 

 
1
  ตามที่ ได้อธิบายในย่อหน้าที่  15 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงาน

ต่อเนื่ องถือเป็นลักษณะของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเรื่ องหนึ่ ง ซ่ึงต้องรายงานแยกต่างหากในรายงานของผู้ สอบบัญชี  

ตามย่อหน้าที่  22 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 18 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่   

15 กุมภาพันธ์ 25x2 [ย้ายมาจากประโยคสดุท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเห็น และแก้ไขเลก็น้อย

เพื่ อความชัดเจน] ซึ่ งรายงานดังกล่าวรวมถึง 

• วรรคความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง ดังกล่าวไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ระบุว่า บริษัท กขค จ ากัด  

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

บริษัท กขค จ ากัด มีหนี้ สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์รวมจ านวน.....บาท เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเร่ืองอื่ นที่ กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ใน 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว  แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญซึ่ งอาจเป็นเหตุ 

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของบริษัท กขค 

จ ากัด ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างย่อข้อ 5 ได้ให้รายละเอียดของเร่ืองเหล่านี้  

• การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่ น2 (เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่

มีนัยส าคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของข้าพเจ้า)3  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร4ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ (อธิบายหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท า 

งบการเงินอย่างย่อ) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องใน

สาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง)  

“งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี)  

 
2
  ในสถานการณ์ที่ ไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง อาจไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “เรื่ องอื่ น” 

ในการสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบ 
3
  ผู้สอบบัญชีอาจรวมค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อผู้ ใช้รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อ 
4
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 19 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

ตวัอย่างท่ี 2 

สถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• เกณฑ์ที่ ก าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้นๆ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้รวมถึงข้อความที่ อธิบายถึงการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นที่ แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นข้อมูลที่ รวมอยู่ในเอกสารที่ รวมงบการเงินอย่างย่อและ

รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแส 

เงินสดโดยย่อส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งน ามาจาก 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1   

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้ มีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุป 

โดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ตามเกณฑ์ที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

[วรรคความเหน็ได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังนั้ น การอ่าน 

งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้  

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 20 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่   

15 กุมภาพันธ์ 25x2 [งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วถูกรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 25x1 รายงานของ

ผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้รวมข้อความ ซึ่ งอธิบายถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริง  ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ นในค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่ อยู่ 

ในรายงานประจ าปี 25x1 ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่ นได้รวมอยู่ในรายงานประจ าปีอย่างย่อ 25x1] [อธิบายถึง 

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงซึง่ยังไม่ไดร้ับการแกไ้ขของขอ้มูลอื่น] [ประโยคแรกของย่อหน้านี้

ย้ายมาจากประโยคสดุท้ายของย่อหน้าแรกในวรรคความเหน็ และแก้ไขเลก็น้อย] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร5ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบิัติงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ” 

 
 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี)  

 
5
 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 21 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

ตวัอย่างท่ี 3 

สถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

• เกณฑ์ที่ ก าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้นๆ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

ความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งน ามาจากงบการเงิน

ที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด (บริษัท) ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที่  15 กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 25x26 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว ตามเกณฑ์ที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุ X อย่างไรก็ตาม  

งบการเงินอย่างย่อมีข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในขอบเขตเทียบเท่ากับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว 

ของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 [วรรคความเห็นได้ย้ายจาก

ข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังนั้น การอ่าน  

งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้  

 
6
 การอ้างถึงการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่ อนไขในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วในวรรคความเห็นต่อ 

งบการเงินอย่างย่อนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่า ถึงแม้ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงินอย่างย่อ 

แต่งบการเงินอย่างย่อกจ็ะต้องสะท้อนการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วอยู่ดี 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 22 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ได้ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่   

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25x2 เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขคือ เร่ืองที่ ผู้บริหารไม่ได้ 

แสดงสนิค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธทิี่ จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต า่กว่า แต่ได้แสดงในราคา

ทุนเท่านั้น ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามการบันทึกบัญชีของบริษัทบ่งชี้ ว่า

หากผู้บริหารแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า สินค้า

คงเหลือควรจะมีมูลค่าลดลงเป็นจ านวนเงิน XXX บาทเพื่ อให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน 

ดังนั้น ต้นทุนขายควรจะเพิ่ มข้ึนจ านวนเงิน XXX บาท และภาษีเงินได้ ก าไรส าหรับงวดและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นควรจะลดลงจ านวนเงิน XXX บาท XXX บาท และ XXX บาท ตามล าดับ [ย่อหน้านี้ ย้าย 

มาจากวรรคความเหน็ที่ เคยแสดงอยู่ด้านล่าง และแก้ไขเลก็น้อย]  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร7 ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามหลักเกณฑ์ที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ X  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญต่อ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรต่อ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ” 

 

 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ของรายงานผู้สอบบัญชี) 

  

 
7
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 23 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

ตวัอย่างท่ี 4 

สถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

• เกณฑ์ที่ ก าหนดโดยผู้บริหารและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ X ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑท์ี่ ยอมรับได้ในสถานการณ์นั้นๆ  

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอย่างย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

การปฏิเสธการแสดงความเห็น 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแสเงินสด

โดยย่อส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งน ามาจากงบการเงิน

ที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1  

เนื่ องจากการแสดงความเห็นแบบไม่ถูกต้องต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามที่ ได้กล่าว ไว้ใน 

วรรคงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้และรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในรายงานของข้าพเจ้า จึงไม่

เหมาะสมที่ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อด้วยเช่นกัน [วรรคความเห็นได้ย้ายจาก

ข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังนั้น การอ่าน  

งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้  

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ตามรายงานลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 25x2 ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องต่อ 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องดังกล่าวมาจากข้อเท็จจริงว่า (อธิบายหลักเกณฑ์ใน 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง)  [ย้ายมาจากวรรค การปฏิเสธการแสดงความเห็น  

ที่ แสดงไว้ด้านล่าง และแก้ไขเลก็น้อย] 
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 24 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร8ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ์ที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุ ข้อ X  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบิัติงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ” 

 

 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 
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ตวัอย่างท่ี 5 

สถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

• มีการก าหนดเกณฑใ์นการจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่ จะแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินอย่างย่อ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบย่อลงวันที่ เดียวกันกับวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินที่ น ามาจัดท างบการเงินอย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ 

(ผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยย่อและงบกระแส 

เงินสดโดยย่อส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงน ามาจาก 

งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1  

ข้าพเจ้าเห็นว่า เนื่ องจากผลกระทบของเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินไม่ถกูตอ้ง มีนัยส าคัญ งบการเงินอย่างย่อนี้ ไม่สอดคล้องกบั (หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 

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

จากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(อธิบายเนื้ อหาซึ่ งเป็นสาเหตุท าให้งบการเงินอย่างย่อไม่สอดคล้องในสาระส าคัญกับ (หรือแสดง

ผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามเกณฑก์ารจัดท า) [วรรคเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้งได้ย้ายจากข้างล่างไปอยู่ข้างบน] 

งบการเงินอย่างย่อ 

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ ก าหนดใน (อธิบายแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วของบริษัท กขค จ ากัด) ดังนั้น การอ่าน  

งบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้  

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 26 TSA 810 (ปรับปรงุ) 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้และรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่   

15 กุมภาพันธ ์25x2 [ย้ายมาจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรก และแก้ไขเลก็น้อยเพื่ อความชัดเจน] 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร9 ต่องบการเงินอย่างย่อ 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการจัดท างบการเงินอย่างย่อตามเกณฑ ์(ระบุเกณฑท์ี่ ก าหนด) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส าคัญกับ 

(หรือแสดงผลสรุปโดยถูกต้องตามที่ ควรของ) งบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบิัติงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่อ 

งบการเงินอย่างย่อ”  

 

 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ ตั้งส านักงานของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี) 

 
9
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 


