คำชี้แจง
เรื่อง รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

คำชี้แจงเรื่อง รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ลงวันที่ 3 กันยำยน
พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินงวดปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อให้กำรเสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน สภำวิชำชีพบัญชีจึงเห็นสมควรชี้แจงให้ผู้สอบบัญชี
เสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ กำรเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน กล่ำวคือให้ผู้สอบบัญชีเสนอรำยงำนกำรสอบทำน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยอ้ำงถึงงวดปัจจุบันเท่ำนั้น
ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีถือปฏิบัติตำมคำชี้แจงนี้สำหรับกำรนำเสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลที่มีงวดเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ตำมตัวอย่ำงที่แนบท้ำยดังนี้

ตัวอย่ำงที่ 1 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งมีกำรจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด โดยมีรำยกำรครบถ้วนในลักษณะเดียวกันกับงบกำรเงินประจำปี และจัดทำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ซึ่งกำรแสดงข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยถือว่ำกรณีนี้ เป็นกำรจัดทำงบกำรเงิน
แบบย่อ
ตัวอย่ำงที่ 2 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่ำงที่ 1 แต่ผู้สอบบัญชีงวดปัจจุบันเป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดก่อน
ตัวอย่ำงที่ 3 รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลที่งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็น
แบบสมบูรณ์ เฉกเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี โดยงบกำรเงินระหว่ำงกำลจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินซึ่งออกแบบมำเพื่อกำรแสดงรำยกำรโดยถูกต้องตำมที่ควร
สภำวิชำชีพบัญชี
21 มกรำคม 2556

ตัวอย่ำงที่ 1 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ซึ่งมีกำรจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสด โดยมีรำยกำรครบถ้วนในลักษณะเดียวกันกับงบกำรเงินประจำปี และจัดทำหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแบบย่อ ซึ่งกำรแสดงข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ โดยถือว่ำกรณีนี้เป็นกำรจัดทำงบกำรเงินแบบย่อ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ……………………………………
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต
จ ำกั ด กว่ ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญชี ท ำให้ ข้ ำพเจ้ ำไม่ สำมำรถได้ ค วำมเชื่ อ มั่ น ว่ำจะพบเรื่ อ งที่ มี
นัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ที่สอบทำน
ข้อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ลำยมือชื่อ ..............................................
(...........................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน..............
ชื่อและที่ตั้งสำนักงำน ...............................
วันที่ .....................................................

ตัวอย่ำงที่ 2 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ที่ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่ำงที่ 1 แต่ผู้สอบบัญชีงวดปัจจุบนั เป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดก่อน
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ……………………………………
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต
จ ำกั ด กว่ ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญชี ท ำให้ ข้ ำพเจ้ ำไม่ สำมำรถได้ ค วำมเชื่ อ มั่ น ว่ำจะพบเรื่ อ งที่ มี
นัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ที่สอบทำน
ข้อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
เรื่องอื่น1
งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 25X5 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 17 มกรำคม
พ.ศ. 25X6 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวด
สำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X5 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยให้ข้อ
สรุปว่ำไม่พ บสิ่งที่ เป็นเหตุใ ห้เชื่อ ว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดัง กล่ำวไม่ไ ด้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญ ตำมรำยงำนลงวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 25X5
ลำยมือชื่อ ..............................................
(...........................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน..............
ชื่อและที่ตั้งสำนักงำน ...............................
วันที่ .....................................................
1

อ้ำงถึงมำตรฐำนกำรสอบบัญชีรหัส 710 ย่อหน้ำที่ 13 วรรคเรือ่ งอื่นจะใช้เมื่อผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที่จะอ้ำงถึงรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีคนก่อน

ตัวอย่ำงที่ 3 รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลที่งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นแบบ
สมบูรณ์เฉกเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี โดยงบกำรเงินระหว่ำงกำลจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ซึ่งออกแบบมำเพื่อกำรแสดงรำยกำรโดยถูกต้องตำมที่ควร
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ……………………………………
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวัน เดียวกันและหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ ของบริษัท กขค จำกัด ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
(สํา หรั บกิ จการที่ไ ม่มีส่ วนได้ เ สี ย สาธารณะ)2 ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรให้ ข้อ สรุ ปเกี่ ยวกั บ งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต
จ ำกั ด กว่ ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญชี ท ำให้ ข้ ำพเจ้ ำไม่ สำมำรถได้ ค วำมเชื่ อ มั่ น ว่ำจะพบเรื่ อ งที่ มี
นัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อ งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ที่สอบทำน
ข้อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท กขค จำกัด
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวัน เดียวกัน
โดยถูก ต้ อ งตำมที่ค วรในสำระสำคั ญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น (สํ า หรั บกิ จการที่ไ ม่ มีส่ วนได้ เ สี ย
สาธารณะ)2จำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ลำยมือชื่อ ..............................................
(...........................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน..............
ชื่อและที่ตั้งสำนักงำน ...............................
วันที่ .....................................................
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ขึ้นอยู่กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กิจกำรใช้

