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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  
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ซ่ึงไดผ้่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทยีบ - ตัวเลขเปรียบเทยีบและ

งบการเงินเปรียบเทยีบ ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants 

(IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย 

- นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

– ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ©  2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทยีบ

และงบการเงินเปรียบเทยีบ ©  2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 3 TSA 710 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 710 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ - ตวัเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที ่

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 1 

ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทยีบ 2 - 3 

วันถือปฏบัิติ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6 

ขอ้กําหนด   

วิธกีารตรวจสอบ 7 - 9 

การรายงานการตรวจสอบ 10 - 19 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่  

วิธกีารตรวจสอบ ก1 

การรายงานการตรวจสอบ ก2 - ก11 

ภาคผนวก   ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี   

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ - ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ” 

ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4 TSA 710 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  
 

1. มาตรฐานสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ

ในการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

หรืองบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ให้น าข้อก าหนดและแนวทางปฏบัิติของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 510
1
 มาถือปฏบัิติส าหรับการตรวจสอบยอดยกมา  

 

ลกัษณะของขอ้มูลเปรียบเทียบ  
 

2. ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงน าเสนอในงบการเงินของกิจการขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายส าหรับความรับผิดชอบ

ในการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทยีบดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ ตัวเลข

เปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ ซ่ึงแนวทางที่จะน ามาใช้มักถูกก าหนดโดยกฎหมาย

หรือข้อก าหนด แต่อาจถูกก าหนดไว้ในข้อตกลงในการตอบรับงานได้เช่นเดียวกัน 
 

3. ความแตกต่างที่ส าคัญของรายงานการตรวจสอบ 2 แนวทางดังกล่าว คือ  

(ก) ในกรณีที่เป็นตัวเลขเปรียบเทยีบ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะอ้างถึงงวด

ปัจจุบันเทา่นั้น 

(ข) ในกรณีที่เป็นงบการเงินเปรียบเทยีบ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินส าหรับ

แต่ละงวดที่น าเสนอ 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อก าหนดส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณี

แยกจากกนั 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีคร้ังแรก”  
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วตัถุประสงค ์
 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลเปรียบเทยีบ

ที่รวมอยู่ในงบการเงินว่าได้มีการน าเสนอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามข้อก าหนดส าหรับ

ข้อมูลเปรียบเทยีบในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) เพ่ือรายงานตามความรับผิดชอบในการรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

คําจํากดัความ 
 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) ข้อมูลเปรียบเทียบ หมายถึง จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงเกี่ยวข้องกับงวด      

ก่อนหน้าน้ันหน่ึงงวดหรือมากกว่าที่รวมอยู่ในงบการเงิน ซ่ึงเป็นไปตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ตัวเลขเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล

อื่นส าหรับงวดก่อนได้น ามาแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินงวดปัจจุบัน และมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลที่ให้ใช้เฉพาะในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนเงิน และ

การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน (ตามมาตรฐานฉบับน้ีเรียกว่า “ตัวเลข

งวดปัจจุบัน”) ทั้งน้ี ความละเอียดของการน าเสนอจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่น

ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับตัวเลขงวด

ปัจจุบันเป็นหลัก 

(ค) งบการเงินเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงจ านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลอื่นส าหรับงวดก่อนได้น ามาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบัน และ

ในกรณีที่งบการเงินเปรียบเทยีบได้ผ่านการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินน้ัน

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี ความละเอียดของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน

เปรียบเทยีบจะอยู่ในระดับเดียวกนักบังบการเงินงวดปัจจุบัน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี การกล่าวถึง “งวดก่อน” จะหมายความ

รวมถึง “งวดก่อน ๆ” หากข้อมูลเปรียบเทยีบได้รวมจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

งวดก่อนมากกว่าหน่ึงงวด  
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ขอ้กําหนด 

วิธีการตรวจสอบ 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงินได้รวมข้อมูลเปรียบเทียบ ตามที่ก  าหนดไว้ในแม่บท  

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และข้อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภทอย่างเหมาะสม

หรือไม่ ในการน้ี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) ข้อมูลเปรียบเทียบตรงกันกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่แสดงในงวดก่อน 

หรือได้มีการปรับย้อนหลังตามความเหมาะสมหรือไม่ และ  

(ข) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในข้อมูลเปรียบเทียบมีความสม ่าเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใช้              

ในงวดปัจจุบัน หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี จะต้องพิจารณาว่า            

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และได้แสดงรายการ และ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 

8. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้รับรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลเปรียบเทียบในขณะที่ท  าการตรวจสอบงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี

ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในสถานการณ์น้ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือพิจารณาว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
2
 ในกรณีที่งบการเงิน 

งวดก่อนมีการปรับปรุงแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลเปรียบเทยีบตรงกับงบการเงิน

ที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 

9. ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
3
 ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองส าหรับ

ทุกงวดบัญชีที่อ้างถึงในความเหน็ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชียังต้องขอหนังสือรับรองเป็น

การเฉพาะส าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพ่ือแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลเปรียบเทียบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

 

                                                 
2
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 560 “เหตกุารณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14-17  

3
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” ย่อหน้าที่ 14  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 7 TSA 710 

การรายงานการตรวจสอบ  

ตวัเลขเปรียบเทียบ 

 

10. ในกรณีที่มีการน าเสนอตัวเลขเปรียบเทียบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องไม่อ้างอิงถึงตัวเลข

เปรียบเทยีบ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 11 ย่อหน้าที่ 12 และย่อหน้าที่ 14 (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่ ก2) 

 

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้

เผยแพร่ไปแล้วอย่างมีเง่ือนไข ไม่แสดงความเหน็ หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

และข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท  าให้รายงานของผู้สอบบัญชีเปล่ียนแปลงไปยังไม่ได้รับการแก้ไข

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ทั้งน้ี    

ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี    

ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) อ้างอิงถึงตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทียบ ในการอธิบายถึงสาเหตุของการแสดง

ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เม่ือข้อมูลและเหตุการณ์น้ันมีผลกระทบหรืออาจมี

ผลกระทบต่อตัวเลขงวดปัจจุบันอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือ 

(ข) ในกรณีอื่นๆ อธิบายว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก

ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อมูลและเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่มี

ต่อความสามารถในการเปรียบเทยีบกันได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก5) 

 

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ 

และตัวเลขเปรียบเทยีบยังไม่ได้มีการปรับย้อนหลังอย่างเหมาะสม หรือยังไม่ได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเหน็ว่า  

งบการเงินไม่ถูกต้องในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ซ่ึงตัวเลขเปรียบเทยีบ

ได้แสดงไว้เป็นส่วนหน่ึงในงบการเงินงวดปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6)  

 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

 

13. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน และผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบ 

และผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน ในวรรคเร่ืองอื่นใน

รายงานของผู้สอบบัญชี ต้องระบุเร่ืองต่อไปนี้  
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(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน  

(ข) รูปแบบของความเหน็ที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลส าหรับกรณีที่เป็น

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และ 

(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 

 

14. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเร่ืองอื่นใน

รายงานของผู้สอบบัญชีว่าตัวเลขเปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม ข้อความ

ดังกล่าวไม่ได้ปลดเปล้ืองภาระของผู้สอบบัญชีจากข้อก าหนดที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน
4
 

 

งบการเงินเปรียบเทียบ 

 

15. ในกรณีที่งบการเงินเปรียบเทยีบได้มีการน าเสนอ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องอ้างถึงงวดบัญชี

แต่ละงวดที่งบการเงินได้มีการน าเสนอ พร้อมทั้งความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวด

ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก9) 

 

16. ในการรายงานต่องบการเงินงวดก่อนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน หากความเหน็

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนดังกล่าวแตกต่างไปจากความเหน็ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้

แสดงไว้เดิม ผู้สอบบัญชีต้องเปิดเผยถึงเหตุผลส าคัญที่ท  าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

แตกต่างไปจากที่รายงานไว้เดิมในวรรคเร่ืองอื่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706
5
 (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่ ก10) 

 

 

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 510 ย่อหน้าที่ 6 

5
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตกุารณแ์ละวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบญัชี

รับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 8  
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งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 

 

17. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน นอกจากการแสดงความเหน็

ต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ในวรรคเร่ืองอื่น ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า 

(ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน  

(ข) รูปแบบของความเหน็ที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลส าหรับกรณีที่เป็น

ความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และ 

(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน  

เว้นแต่ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินงวดก่อนได้มีการออกใหม่พร้อมกับ     

งบการเงิน 

 

18. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซ่ึงผู้สอบบัญชีคนก่อนได้เคยแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ ผู้สอบบัญชีต้อง

สื่อสารเร่ืองการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวกบัผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแล ยกเว้นในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลทุกคนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

กิจการ
6
 และร้องขอให้แจ้งผู้สอบบัญชีคนก่อนทราบ หากงบการเงินงวดก่อนได้มีการแก้ไข

แล้วและผู้สอบบัญชีคนก่อนเห็นด้วยที่จะออกรายงานการสอบบัญชีฉบับใหม่ต่องบการเงิน 

งวดก่อนที่มีการแก้ไขแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องรายงานต่องบการเงินเฉพาะงวดปัจจุบันเท่าน้ัน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11) 

 

งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 

 

19. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเร่ืองอื่นว่า 

งบการเงินเปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม ข้อความดังกล่าวไม่ได้ปลดเปล้ือง

ภาระของผู้สอบบัญชีจากข้อก าหนดที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงมีผลกระทบอย่าง

มีสาระส าคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน
7
 

 

                                                 
6
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13  

7
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 510 ย่อหน้าที่ 6  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน่ 

วิธีการตรวจสอบ 

 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

 

ก1. ในกรณีของงบการเงินเปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองส าหรับทุกงวดบัญชีที่

อ้างถึงในความเหน็ของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากผู้บริหารจ าเป็นต้องยืนยันว่าหนังสือรับรองที่ได้

ให้ไว้ในงวดก่อนยังมีความเหมาะสมอยู่ ในกรณีของตัวเลขเปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีจะขอ

หนังสือรับรองส าหรับงวดปัจจุบันเท่าน้ัน เน่ืองจากความเหน็ของผู้สอบบัญชีได้แสดงต่อ

งบการเงินงวดดังกล่าวซ่ึงได้รวมตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีจะขอ

หนังสือรับรองเป็นการเฉพาะส าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพ่ือแก้ไข    

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ 

 

การรายงานการตรวจสอบ 

ตวัเลขเปรียบเทียบ 

 

ไม่อ้างอิงในความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

 

ก2. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทยีบ เน่ืองจากความเหน็ของผู้สอบบัญชี

น้ันได้แสดงต่องบการเงินงวดปัจจุบันโดยรวม ซ่ึงได้รวมตัวเลขเปรียบเทยีบแล้ว 

 

การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ยังไม่ได้

รับการแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

 

ก3. ในกรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซ่ึงได้เผยแพร่ไปแล้ว ได้มีการแสดง

ความเห็นไว้อย่างมีเง่ือนไข ไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท  าให้รายงานของผู้สอบบัญชีเปล่ียนแปลงไปได้รับการแก้ไขและได้มีการ

บันทึกบัญชีหรือได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ต้องอ้างถึงการรายงาน

แบบที่เปล่ียนแปลงไปก่อนหน้า 

 

ก4. ในกรณีที่ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซ่ึงได้เสนอไปแล้วเป็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท  าให้รายงานของผู้สอบบัญชีเปล่ียนแปลงไปที่ยังไม่ได้

รับการแก้ไขอาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข การไม่แสดงความเหน็ หรือการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (ตามความ

เหมาะสม) อาจจ าเป็นต่องบการเงินงวดปัจจุบัน เน่ืองจากผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไป
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ได้ของข้อมูลและเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่มีต่อความสามารถในการเปรียบเทยีบกัน

ได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ 

 

ก5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนเป็น

การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท  าให้รายงานของผู้สอบ

บัญชีเปล่ียนแปลงไปยังไม่ได้รับการแก้ไขได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ของ

ภาคผนวก 

 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

 

ก6. ในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนซ่ึงได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงยังไม่ได้รับการแก้ไข และ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ แต่ตัวเลขเปรียบเทยีบได้มีการปรับปรุง 

หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้วในงบการเงินงวดปัจจุบัน รายงานของผู้สอบบัญชีอาจ

เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เพ่ืออธิบายถึงสถานการณ์ และอ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน ซ่ึงได้อธิบายข้อมูลและเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 706) 

 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

 

ก7. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคน

ก่อนและผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบ

บัญชีคนก่อนในส่วนของตัวเลขเปรียบเทยีบได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 3 ของภาคผนวก 

 

งบการเงินเปรียบเทียบ  

การอ้างองิในความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

 

ก8. เน่ืองจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทยีบน้ันใช้ส าหรับงบการเงินแต่ละงวดที่

น าเสนอ ดังน้ันผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ หรือเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต่องบการเงินงวด

บัญชีใดงวดบัญชีหน่ึงหรือมากกว่า ในขณะที่แสดงความเหน็ที่แตกต่างกันต่องบการเงินงวด

อื่น 

 

ก9. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นทั้งต่องบการเงินงวด

ปัจจุบันและงบการเงินงวดก่อน ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงวดปัจจุบัน และงบการเงินงวด

ก่อนได้มีการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป และข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท  าให้รายงาน

ของผู้สอบบัญชีเปล่ียนแปลงไปยังไม่ได้รับการแก้ไขได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 4 ของภาคผนวก 
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ความเหน็ต่องบการเงินงวดก่อนแตกต่างไปจากความเหน็ที่แสดงไว้เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

 

ก10. ในกรณีที่รายงานต่องบการเงินงวดก่อนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน ความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนอาจแตกต่างไปจากความเหน็ที่แสดงไว้เดิม หากผู้สอบบัญชี

ได้รับรู้ถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่องบการเงินงวดก่อนอย่างมีสาระส าคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบ

ที่ต้องรายงานเพ่ิมเติมซ่ึงออกแบบเพ่ือปกป้องความน่าเช่ือถือในอนาคตของรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว 

 

งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

 

ก11. ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่

ต่องบการเงินงวดก่อน วรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าผู้สอบบัญชีคนก่อน

ได้เสนอรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนไว้ก่อนที่จะมีการแก้ไข นอกจากน้ี     

หากผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเพ่ือให้เป็นที่พอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแก้ไขดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

อาจเพ่ิมวรรคต่อไปนี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

 

จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี พ.ศ. 25X2 ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบรายการปรับปรุง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ...... ที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงิน

ส าหรับปี พ.ศ. 25X1 ข้าพเจ้าเหน็ว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้น าไปปรับปรุง

งบการเงินตามควรแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการตรวจสอบ สอบทานหรือวิธี

อื่นใดต่องบการเงินของบริษัทส าหรับปี พ.ศ. 25X1 นอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าว

ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแสดงความเหน็ หรือให้ความเช่ือมั่นต่องบการเงินส าหรับปี 

พ.ศ. 25X1 โดยรวม 
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ภาคผนวก  

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี  

ตวัอย่างที ่1 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5) 

 

ตวัอย่างรายงานในสถานการณที์ก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่11(ก) มีดงันี้  

 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินงวดก่อน ซ่ึงได้เผยแพร่ไปแล้วโดยไดแ้สดง

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

•  ขอ้มูลและเหตุการณซ่ึ์งทําใหร้ายงานตอ้งเปลีย่นแปลงไปยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

•  ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปไดข้องข้อมูลและเหตุการณ์ต่อตัวเลขงวดปัจจุบนัมี

สาระสําคญั และทําใหก้ารแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นแบบที่เปลีย่นแปลงไปสําหรบั

ตวัเลขงวดปัจจุบนั  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน 
8
 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
9
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร    

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 

 

                                                 
8
  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” 
9
 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ     

งบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
10
 การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ..... บริษัทไม่ได้บันทกึค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การไม่ปฏบัิติดังกล่าวเป็นผลมาจากการตัดสินใจ

ของผู้บริหารเมื่อต้นปีก่อน ซ่ึงส่งผลให้ข้าพเจ้าแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับ  

ปีดังกล่าว หากบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ส าหรับอาคารและอัตรา

ร้อยละ 20 ต่อปีส าหรับอุปกรณ์ ขาดทุนส าหรับปีจะเพ่ิมขึ้ น จ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 

และจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

จ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 และขาดทุนสะสม

จะเพ่ิมข้ึนจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 
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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน

ควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกจิการ

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ   

ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
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ตวัอย่างที ่2 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5) 

 

ตวัอย่างรายงานในสถานการณที์ก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่11(ข) มีดงันี้  

• รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ไดเ้ผยแพร่ไปแลว้โดยไดแ้สดงความเห็น

อย่างมีเงือ่นไข 

• ขอ้มูลและเหตุการณซ่ึ์งทําใหร้ายงานตอ้งเปลีย่นแปลงไป ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข  

• ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปไดข้องขอ้มูลและเหตุการณต่์อตวัเลขงวดปัจจุบนัไม่มี

สาระสําคญั แต่ทําให้การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปไดข้องขอ้มูลและเหตุการณย์งัไม่ไดร้บัการ

แกไ้ขซ่ึงมีผลต่อการเปรียบเทียบของตวัเลขงวดปัจจุบนัและตวัเลขเปรียบเทียบ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผูร้บัรายงานทีเ่หมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน 
11

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
12
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร    

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงนิ” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น” 
12

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น  
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบัิติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า       

งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ     

งบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
13
 การตรวจสอบรวมถึง 

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

เน่ืองจากข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กขค ในระหว่างปี พ.ศ. 25X0 ข้าพเจ้า

จึงไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวด ของงวดดังกล่าว หรือใช้

วิธกีารตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณสนิค้าคงเหลือน้ันได้ สินค้าคงเหลือต้นงวดมีผลกระทบ

ต่อการแสดงผลการด าเนินงาน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงผลการด าเนินงาน

และก าไรสะสมต้นงวดส าหรับปี พ.ศ. 25X0 หรือไม่ เพียงใด ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X0 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าว และความเหน็ของข้าพเจ้า

ต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีด้วย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ

ตัวเลขงวดปัจจุบันกบัตัวเลขเปรียบเทยีบ 
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  ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ       

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ   

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่3 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

 

ตวัอย่างรายงานในสถานการณที์ก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่13 มีดงันี้  

• งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีคนก่อน  

• ผูส้อบบญัชีไม่ถูกหา้มโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบัในการอา้งอิงถึงรายงานของผูส้อบบญัชี 

คนก่อนในส่วนของตัวเลขเปรียบเทียบ และผู ้สอบบัญชีได้อ้างอิงถึงผู ้สอบบัญชี 

คนก่อน  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน 
14

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
15
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร         

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบงัคบัอื่น”  
15

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบรบิทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ     

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
16
 การตรวจสอบรวมถึง 

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรือ่งอ่ืน ๆ 
 

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

ผู้สอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 
 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 
 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ    

ความรับผิดชอบอื่น  ๆในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  
 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน

ควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกจิการ 

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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ตวัอย่างที ่4 – งบการเงินเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้า ก9) 

 

ตวัอย่างรายงานในสถานการณที์ก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่15 มีดงันี้  

• ผูส้อบบญัชีตอ้งรายงานทั้งต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงบการเงินงวดก่อนสําหรับ   

การตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบนั 

• รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินงวดก่อนที่ไดเ้ผยแพร่ไปแลว้โดยไดแ้สดงความเห็น

อย่างมีเงือ่นไข 

• ขอ้มูลและเหตุการณซ่ึ์งทําใหร้ายงานตอ้งเปลีย่นแปลงไปยงัไม่ไดแ้กไ้ข  

• ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปไดข้องขอ้มูลและเหตุการณต่์อตวัเลขงวดปัจจุบนัมี

สาระสําคญัทั้งต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงบการเงินงวดก่อน และทําใหก้ารแสดง

ความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน 
17

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และ พ.ศ. 25X0 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกันของแต่ละปี รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
18
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร         

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดของทาง

กฎหมายและข้อบงัคบัอื่น”) 
18

 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 22 TSA 710 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ     

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณา 

 

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
19
 การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์       

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ...... บริษัทไม่ได้บันทกึค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงใน

อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ส าหรับอาคารและอัตราร้อยละ 20 ต่อปีส าหรับอุปกรณ์ ขาดทุนส าหรับปีจะ

เพ่ิมข้ึนจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X0 ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์จะลดลงด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจ านวน XXX 

บาท ในปี พ.ศ. 25X0 และขาดทุนสะสมจะเพ่ิมข้ึนจ านวน XXX บาท ในปี พ.ศ. 25X1 และจ านวน 

XXX บาทในปี พ.ศ. 25X0 
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 ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในควบคู่กบั

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคนี้จะใช้ถ้อยค าดงันี้  “ในการประเมนิความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ      

เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์  
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ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข      

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ 

พ.ศ. 25X0 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี]  

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 


