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คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ น
การตรวจสอบงบการเงิ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งและนั ย ต่ อ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
2.

ภายใต้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องนั้น งบการเงินได้ จัดทาด้ วยข้ อสมมติท่วี ่า กิจการจะดารงอยู่และ
จะดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปในอนาคตที่สามารถคาดการณ์ ได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์ท่วั ไปได้
จัดทาตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่ว่าผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรื อหยุ ด
ดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดทา
หรืออาจจะไม่จัดทาตามแม่บทการรายงานทางการเงินซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับเกณฑ์การดาเนินงาน
ต่อเนื่อง หรือไม่ได้ จัดทาตามแม่บทการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การดาเนินงาน
ต่อเนื่องไม่มีความเกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงินตามเกณฑ์ทางภาษีในบางประเทศ) เมื่อการใช้
เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องมีความเหมาะสม การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน จะเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ว่ากิจการจะสามารถรับรู้สนิ ทรัพย์และชาระหนี้สนิ ได้ ตามปกติของธุรกิจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)

ความรับผิดชอบในการประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการ
3.

แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่ บทได้ ระบุข้อกาหนดที่ชัดเจนสาหรับผู้บริ หารในการประเมิน
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็ นการเฉพาะ รวมทั้งระบุถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องพิจารณาและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 กาหนดให้ ผ้ ู บ ริ หารต้ องประเมิน ความสามารถในการดาเนิ น งานต่อเนื่ องของ
กิ จ การ 1 นอกจากนั้ น ในกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ อาจระบุ ถึ ง รายละเอี ย ดข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินด้ วยเช่นกัน

4.

ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น อาจไม่ได้ ระบุข้อกาหนดที่ชัดเจนสาหรับผู้บริหารในการประเมิน
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่เี กณฑ์
การดาเนิน งานต่อ เนื่ อ งเป็ นหลัก การพื้ นฐานในการจัดทางบการเงิน ตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 2
ผู้บ ริ หารต้ องประเมิน ความสามารถในการดาเนิ นงานต่ อเนื่องของกิจการในการจัดทางบการเงิน
ดังกล่าว แม้ ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินจะไม่ได้ ระบุข้อกาหนดที่ชัดเจนไว้ กต็ าม

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ย่อหน้ าที่ 25-26
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5.

ในการประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ผู้บริหารจะต้ องใช้ ดุลยพินิจ ณ
ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ งเกี่ ยวกับ ผลในอนาคตของเหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ซ่ึ ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน
สืบเนื่อง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับดุลยพินิจดังกล่าวมีดังนี้

ระดับของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้ วยเหตุน้ ีแม่บท
การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ูบริหารประเมินความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการอย่างชัดเจนจึงระบุช่วงระยะเวลาเพื่อให้ ผ้ ูบริหารได้ ใช้ ดุลยพินิจตามข้ อมูลที่
มีอยู่ท้งั หมด

ขนาดและความซับซ้ อนของกิจการ ลักษณะและเงื่อนไขของธุรกิจ ตลอดจนระดับที่ปัจจั ย
ภายนอกที่มี ผ ลกระทบต่ อ กิ จ การล้ ว นแต่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เกี่ ย วกั บ ผลของ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน

การใช้ ดุลยพินิจใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องในอนาคตขึ้นอยู่กับข้ อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการใช้ ดุลยพินิจนั้น
เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง จากนั้ น อาจให้ ผ ลลั พ ธ์ ท่ี ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ดุ ล ยพิ นิ จ เดิ ม ซึ่ ง มี
ความสมเหตุสมผลในขณะที่ใช้ ดุลยพินิจ

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
6.

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่ อเนื่องของผู้บริ หารในการจัดทางบการเงิน และ
การให้ ข้ อ สรุ ป จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ ความรับผิดชอบเหล่านี้ของผู้สอบบัญชี
ยังคงมีอยู่ถึงแม้ ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินจะไม่ได้ ระบุข้อกาหนดที่
ชัดเจนให้ ผ้ ูบริหารต้ องประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็ นการเฉพาะ

7.

อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2002 ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ท่จี ะจากัด
ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญจะ
มีมากขึ้นสาหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ กิจการไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตดังกล่าว
ดังนั้ นการที่รายงานของผู้ สอบบั ญชี ไม่ ได้ กล่ าวถึงความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
จึงไม่อาจแสดงว่ามีการยืนยันถึงความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

วันถือปฏิบตั ิ
8.

2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี” ย่อหน้ าที่ ก51–ก52
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วัตถุประสงค์
9.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนี้
(ก) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอและให้ ข้ อ สรุ ป ในเรื่ อ ง
ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินของผู้บริหาร
(ข) เพื่ อสรุปผลจากหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีได้ รับว่ า มีความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ซ่ึ ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสั ย อย่ า งมี นั ย ส า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ และ
(ค) เพื่อนาเสนอรายงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

ข้อกาหนด
วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
10. เมื่ อ มี ก ารใช้ ว ิ ธ ี ป ระเมิ น ความเสี่ ย งตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 315
(ปรับปรุง)3 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
อย่ า งมี นั ยสาคัญ เกี่ยวกับ ความสามารถในการดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิจ การหรื อ ไม่ ในการนี้
ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องพิ จ ารณาว่ า ผู้ บริ ห ารมี ก ารประเมิ น ในเบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ ความสามารถใน
การดาเนิ น งานต่ อ เนื่ องของกิ จ การหรื อ ไม่ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3–ก6)
(ก) หากมีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเรื่องการประเมินนั้นกับผู้บริหารและ
พิ จ ารณาว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารระบุ เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ซ่ึ ง โดยล าพั ง หรื อ รวมกั น แล้ ว
อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่อง
ของกิจการหรือไม่ หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารมีแผนเพื่อแก้ ไข
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือ
(ข) หากไม่มีการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ท่ผี ้ ูบริหาร
ตั้งใจใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องและสอบถามผู้บริหารว่ามี เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึง
โดยลาพังหรือรวมกันแล้ วอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่
11. ผู้สอบบัญชีต้องให้ ความสนใจตลอดระยะเวลาที่ทาการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ซ่ึ ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
โดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 5
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การประเมินผลการประเมินของผูบ้ ริหาร
12. ผู้สอบบัญชีควรประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเรื่องความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก10 และย่อหน้ าที่ ก12-ก13)
13. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเรื่องความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการประเมินตามที่กาหนดโดยแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรือตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้ อบังคับในกรณีท่กี าหนด
ช่ ว งระยะเวลาที่น านกว่ า ในกรณีท่ีร ะยะเวลาการประเมิน ของผู้ บ ริ ห ารเรื่ อ งความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการน้ อยกว่ า 12 เดือนนั บจากวันที่ในงบการเงินตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5604 ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารขยายระยะเวลาการประเมินให้ เป็ น
อย่างน้ อย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก13)
14. ในการประเมินผลการประเมินของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า การประเมินของผู้บริหารได้
รวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับทราบจากผลการตรวจสอบแล้ วหรือไม่
ช่วงระยะเวลาหลังการประเมินของผูบ้ ริหาร
15. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริ หารในเรื่องที่ผ้ ูบริ หารทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในช่ วง
ระยะเวลาหลังจากการประเมินของผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14-ก15)
วิธีการตรวจสอบเพิม่ เติมเมือ่ พบเหตุการณ์หรือสถานการณ์
16. หากพบเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ซ่ึ ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ยส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ผู้ สอบบั ญชี ต้องหาหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ (ซึ่ งในที่น้ ี คือ “ความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ”) โดยการตรวจสอบ
เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการพิ จารณาปั จจั ยที่ช่วยให้ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์น้ั นบรรเทาลง วิธีการ
ตรวจสอบดังกล่าวควรรวมถึงวิธกี ารดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)
(ก) ขอให้ ผ้ ูบริหารทาการประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ในกรณีท่ี
ผู้บริหารยังไม่ได้ ทาการประเมิน
(ข) ประเมิ น แผนงานของผู้ บ ริ ห ารในอนาคตซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องว่า ผลที่จะได้ รับจากแผนดังกล่าวนั้นมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาสถานการณ์
ดังกล่ าวได้ หรื อไม่และแผนงานของผู้บริ หารมีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ในสถานการณ์ดังกล่ าว
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 5 (ก)
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(ค) ในกรณีท่กี ิจการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดและการวิเคราะห์ประมาณการนั้น เป็ นปัจจัย
สาคัญในการพิจารณาผลในอนาคตของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการประเมินแผนงานของ
ผู้ บริ ห ารในอนาคต ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ (อ้ า งถึ ง ย่ อ หน้ าที่
ก18-ก19)

ประเมินความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลซึ่งใช้ ในการจัดทาประมาณการ และ

พิ จ ารณาว่ า ข้ อสมมติท่ีใช้ ในการจั ดทาประมาณการมี เหตุ ผลสนั บ สนุ นอย่ างเพี ยงพอ
หรือไม่
(ง) พิจารณาว่า มีข้อเท็จจริงหรือข้ อมูลเพิ่มเติมนับจากวันที่ผ้ ูบริหารทาการประเมินหรือไม่
(จ) ขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตและความเป็ นไปได้ ของแผนงานจากผู้บริหารและ
จากผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลตามความเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
การสรุปผลของผูส้ อบบัญชี
17. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเหมาะสมอย่างเพี ยงพอของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้ รับและต้ องให้
ข้ อสรุปในเรื่ องความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินของ
ผู้บริหาร
18. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจในการให้ ข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับว่า มีความไม่แน่นอนที่
มีสาระสาคัญหรือไม่ท่เี กี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยลาพังหรือรวมกันแล้ วอาจเป็ นเหตุ
ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การ
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญจะปรากฏอยู่เมื่อขนาดของผลกระทบที่เป็ นไปได้ มีนัยและมีความน่าจะ
เป็ นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่ างเหมาะสมเกี่ยวกับลั กษณะและผลกระทบของความไม่แน่ นอนนั้นมีความจาเป็ นสาหรั บ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก22)
(ก) ในกรณี ของการน าเสนอข้ อ มู ลโดยถู ก ต้ อ งตามที่ควรตามแม่ บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ ง
กาหนดให้ งบการเงินแสดงอย่างถูกต้ องตามที่ควร หรือ
(ข) ในกรณีของการปฏิบัติตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซ่ึงกาหนดให้ งบการเงินดังกล่าวไม่ทา
ให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรื อสถานการณ์และมี ความไม่แ น่ น่อนที ่มี
สาระสาคัญ
19. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีให้ ข้อสรุปว่า การใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์น้ันๆ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงิน
นั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก23)
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(ก) เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอถึงเหตุการณ์ หลักหรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และแผนงานของ
ผู้บริหารในการจัดการเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นหรือไม่ และ
(ข) เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัด เจนว่า มีความไม่แน่ น่อนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ดังนั้น กิจการอาจจะไม่สามารถขายสินทรัพย์และชาระหนี้สินได้
ตามปกติของธุรกิจ
ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ ไม่มี ความไม่แน่น่อนทีม่ ี
สาระสาคัญ
20. ในกรณีท่มี ีการระบุเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนั ยสาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ แต่ผ้ ูสอบบัญชีสรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้ รั บว่ า ไม่มีความไม่แ น่ น อนที่มีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญ ชีต้องประเมิน ว่ า ภายใต้ ข้อกาหนดของ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องนั้น งบการเงินนั้ นได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24-ก25)
นัยต่อรายงานของผูส้ อบบัญชี
การใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนือ่ งไม่เหมาะสม
21. ในกรณีท่งี บการเงินจัดทาขึ้นโดยใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง แต่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่า
การใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินของผู้บริหารนั้นไม่ เหมาะสม ผู้สอบบัญชี
ต้ องแสดงความเห็นว่า งบการเงินนั้นไม่ถูกต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26-ก27)
การใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนือ่ งเหมาะสมแต่มีความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระสาคัญ
22. ในกรณี ท่ีงบการเงิ น นั้ น เปิ ดเผยข้ อ มู ลอย่ า งเพี ยงพอเกี่ยวกับ ความไม่ แน่ น อนที่มีสาระสาคัญ แล้ ว
ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไปและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึงข้ อมูล
ดั ง กล่ า ว ในส่ ว นแยกต่ า งหากภายใต้ หั ว ข้ อ “ความไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานต่อเนื่อง” เพื่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28-ก31 และย่อหน้ าที่ ก34)
(ก) ให้ สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิ ดเผยข้ อมูลของเรื่องที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 19 และ
(ข) ระบุว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นแสดงให้ เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่อาจ
เป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนั ยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการ และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อเรื่องดังกล่าวมิได้ เป็ นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
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การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเกีย่ วกับความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระสาคัญไม่เพียงพอ
23. ในกรณีท่งี บการเงินนั้นเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชี
ต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32-ก34)
(ก) แสดงความเห็น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข หรื อ แสดงความเห็น ว่ า งบการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 7055 (ปรับปรุง) และ
(ข) ในส่วนของเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข (หรื อแสดงความเห็น ว่ างบการเงิน
ไม่ถูกต้ อง) ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ ระบุว่า มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่อาจเป็ น
เหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
และงบการเงินนั้นมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอ
ผูบ้ ริหารไม่ทาการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติม
24. หากผู้บริหารไม่ทาการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติมตามที่ผ้ ูสอบบัญชีร้องขอ ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาถึงนัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35)
การติดต่อสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
25. เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีความเกี่ยวข้ องกับการบริหารกิจการอยู่แล้ ว6 ผู้สอบบัญชี
ต้ องติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ นเหตุให้
เกิด ข้ อสงสัยอย่างมีนั ยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ การ
ติดต่อ สื่อสารดังกล่าวต้ องรวมถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
(ก) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ เกิดความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญหรือไม่
(ข) การใช้ เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ใ นการจั ด ท า
งบการเงิน
(ค) ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน และ
(ง) นัยต่อรายงานของผู้สอบบัญชี หากเหมาะสม
ความล่าช้าอย่างมีนยั สาคัญในการอนุ มตั ิงบการเงิน
26. หากเกิดความล่าช้ าอย่างมีนัยสาคัญในการอนุ มัติงบการเงินโดยผู้บริ หารหรื อผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลหลังจากวันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามสาเหตุของความล่าช้ านั้น หากผู้สอบบัญชี
เชื่ อว่ าความล่ าช้ านั้ นเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ซ่ึงเกี่ยวกับการประเมินข้ อสมมติเรื่ อง
การดาเนินงานต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความจาเป็ นในการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่
กล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 16 รวมทั้ ง พิ จ ารณาผลกระทบต่ อ การสรุ ป ผลของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 18
5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
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การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 1)
ก1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน
การสื่อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี เมื่อนามาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 701 ไปปฏิบัติใช้ เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่องอาจเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
และอธิบายว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ น
เหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนั ยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการซึ่ง
ตามลักษณะแล้ วคือเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ8
เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนือ่ ง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 2)
ข้อพิจารณาเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก2. การใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารยังมีความเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น
มาตรฐานการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุ
ประเด็น เกี่ยวกับ ความสามารถในการดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ 9 ความเสี่ยงของ
การดาเนินงานต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่จากัดเฉพาะกับสถานการณ์ท่หี น่ วยงานภาครั ฐดาเนินงาน
เพื่ อการค้ าหากาไรซึ่งภาครั ฐอาจลดการสนับสนุ นเงินทุนหรื อยกเลิกการสนับสนุ นเงินทุน หรื อมี
การแปรรูปหน่วยงานภาครัฐให้ เป็ นหน่วยงานเอกชน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องในหน่วยงานภาครัฐอาจ
รวมถึ งสถานการณ์ ท่ีหน่ ว ยงานภาครั ฐขาดเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น หรื อ มี ก ารตั ด สิน ใจในนโยบายที่จ ะมี
ผลกระทบต่อบริการที่ทาโดยหน่วยงานภาครัฐ
วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุก ารณ์ห รื อ สถานการณ์ ซึ่ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ข้อ สงสัย อย่ า งมี นัย ส าคัญ เกี ่ย วกับ ความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก3. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึ งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยลาพั งหรื อรวมกัน อาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ตัวอย่างที่แสดง
ไว้ ไม่ใช่ เหตุก ารณ์หรื อสถานการณ์ ท้ังหมด หรื อการที่มีเ หตุ การณ์แ ละสถานการณ์ใดเพี ยงหนึ่ ง
เหตุการณ์หรื อหนึ่งสถานการณ์หรื อมากกว่ ามิได้ แปลว่ ามีความไม่แน่ นอนที่เป็ นสาระสาคัญเกิดขึ้น
เสมอไป
ด้ านการเงิน

มีหนี้สนิ สูงกว่าสินทรัพย์ หรือมีหนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
7
8
9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
ย่อหน้ าที่ 15 และ ก41 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
มาตรฐานการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 38-41
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เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขกาหนดระยะเวลาการชาระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีส่งิ ที่จะชี้ให้ เห็นว่ากิจการจะ
ชาระหนี้หรือขอขยายเวลาชาระหนี้ได้ หรือการใช้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจานวนมากเพื่อไปลงทุนใน
สินทรัพย์ท่ใี ห้ ผลตอบแทนในระยะยาว
ข้ อบ่งชี้ท่แี สดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของผู้ให้ สนิ เชื่อ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานติดลบ ซึ่งเห็นได้ จากงบการเงินในอดีตหรือประมาณการงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญซึ่งแสดงถึงปัญหาในทางลบ
ผลขาดทุ น จากการดาเนิ นงานเป็ นจานวนมาก หรื อการลดลงอย่ างมีนั ยสาคัญ ของมูลค่ า
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ประกาศไว้ หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่เคยทาเป็ นปกติ
ไม่สามารถชาระหนี้แก่ผ้ ูให้ สินเชื่อได้ ตามกาหนดระยะเวลา
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดในสัญญาเงินกู้
ต้ องซื้อสินค้ าโดยชาระเงินสดทันทีท่ไี ด้ รับสินค้ าแทนการซื้อเชื่อ
ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่สี าคัญหรือเพื่อการลงทุนอื่นที่จาเป็ น

ด้ านการดาเนินงาน

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดดาเนินงาน

การสูญเสียผู้บริหารที่สาคัญโดยไม่มีผ้ ูอ่นื มาแทน

การสูญเสียด้ านการตลาดที่สาคัญ ลูกค้ าที่สาคัญ แฟรนไชส์ ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่

ปัญหาด้ านแรงงาน

การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ

การเกิดขึ้นของคู่แข่งที่ประสบความสาเร็จสูง
อื่น ๆ





การไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้ อกาหนดทางกฎหมายอื่น เช่น ข้ อกาหนดในด้ าน
ความสามารถในการชาระหนี้หรือข้ อกาหนดด้ านสภาพคล่องสาหรับสถาบันการเงิน
อยู่ในระหว่างการถูกฟ้ องร้ องหรือถูกดาเนินการตามกฎหมาย ซึ่งถ้ าหากแพ้ คดีกิจการจะไม่
สามารถปฏิบัติตามข้ อเรียกร้ องให้ ชดเชยความเสียหายได้ ครบถ้ วน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการอย่าง
รุนแรง
การไม่ได้ ทาการประกันหรือทาการประกันที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ความมีนั ยสาคัญของเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ดังกล่ าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้ เนื่องจาก
ปัจจัยอื่น ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลที่ช้ ีให้ เห็นว่ากิจการไม่สามารถชาระหนี้สินได้ ตามกาหนดปกติอาจบรรเทา
ลงได้ หากผู้บริหารมีแผนที่จะดารงกระแสเงินสดอย่างเพียงพอโดยใช้ วิธีอ่นื เช่น การขายสินทรัพย์ การ
เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาชาระหนี้หรือการเพิ่มทุน เป็ นต้ น ในทานองเดียวกันการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบ
รายใหญ่อาจบรรเทาลงได้ ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือสินค้ าแหล่งใหม่ท่ที ดแทนได้ อย่างเหมาะสม
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ก4. วิธกี ารประเมินความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 10 ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าการใช้ เกณฑ์
การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารเป็ นประเด็น ที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ผ ลกระทบที่ ส าคั ญ ต่ อ
การวางแผนการตรวจสอบหรือไม่ วิธกี ารดังกล่าวช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถปรึกษาหารือกับผู้บริหาร
ได้ ทัน เวลามากขึ้ น ซึ่ งรวมถึ งการหารื อ เกี่ ยวกั บ แผนงานของผู้ บ ริ หารและแนวทางการแก้ ไ ข
ประเด็นในเรื่องการดาเนินงานต่อเนื่องที่ระบุข้ นึ
ข้อพิจารณาเฉพาะสาหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก5. ขนาดของกิจ การอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจั ดการกับ สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบใน
ทางลบ กิจการขนาดเล็กอาจสามารถตอบสนองได้ อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์แต่ อาจขาดแคลนสิ่งที่
จะสนับสนุนการดาเนินงานที่ย่งั ยืนได้
ก6. สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องเฉพาะกับกิจการขนาดเล็กจะรวมถึงความเสี่ยงที่ธนาคารและผู้ให้ ก้ ูรายอื่นอาจ
หยุดให้ การสนับสนุนแก่กิจการ รวมถึงความเป็ นไปได้ ของการสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายหลัก ลูกค้ า
รายใหญ่ พนักงานที่มีความสาคัญ หรือสิทธิในการดาเนินงานภายใต้ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษในการเป็ น
ผู้แทนจาหน่าย หรือสัญญาทางกฎหมายอื่น ๆ
ความสนใจตลอดระยะเวลาทีต่ รวจสอบสาหรับหลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง
ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละปรั บ เปลี่ ย นแผนการตรวจสอบต่ อ เนื่ อ งไปเมื่ อ ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี
เพิ่ มเติมในระหว่ างการตรวจสอบซึ่ งมีผลกระทบต่ อการประเมินความเสี่ยงของผู้ สอบบั ญชี 10 หาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการเกิดขึ้นหลังจากการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นแล้ ว
ผู้สอบบัญชีอาจต้ องปรับเปลี่ยนการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ เพิ่ มเติมจากวิ ธีก ารตรวจสอบในย่ อ หน้ า ที่ 16 เหตุก ารณ์ห รื อ สถานการณ์ ท่ีมี อ ยู่ น้ั น
อาจกระทบต่ อ ลั ก ษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิ ธีป ฏิบั ติ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีต่ อ เนื่ อ งไปใน
การตอบสนองต่ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ไ ด้ ป ระเมิ น ไว้ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 330 11
ระบุ ข้อ กาหนดและให้ แ นวทางปฏิบั ติ ในเรื่ อ งนี้
การประเมินผลการประเมินของผูบ้ ริหาร
การประเมิ น และการวิเ คราะห์ ป ระกอบการประเมิ น ของผูบ้ ริ ห ารและการประเมิ น ผลของผูส้ อบบัญ ชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก8. การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการเป็ นส่วนสาคัญ
ของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
10
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
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ก9. หากผู้บริหารไม่ดาเนินการวิเคราะห์ ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการแทนผู้บริหาร
อย่ า งไรก็ต ามในบางสถานการณ์ การที่ ผ้ ู บ ริ ห ารไม่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดเพื่ อ สนั บ สนุ น
การประเมินอาจไม่ได้ ปกป้ องผู้สอบบัญชีจากการให้ ข้อสรุปว่า การใช้ เกณฑ์ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหารมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการมีผลกาไรในอดีตและ
มีแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารอาจประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องโดยไม่ต้อง
วิเคราะห์ในรายละเอียด กรณีดังกล่าว โดยปกติผ้ ูสอบบัญชีจะจัดทาข้ อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของการประเมินโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบในรายละเอียดหากวิธีการตรวจสอบอื่นของ
ผู้สอบบั ญชี เพี ยงพอที่จ ะทาให้ ผ้ ู สอบบัญ ชี สามารถให้ ข้อ สรุ ป ว่ า ผู้บ ริ หารใช้ เกณฑ์การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แล้ วหรือไม่
ก10. ในสถานการณ์อ่นื การประเมินผลการประเมินของผู้ บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงาน
ต่ อเนื่ องของกิจการตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ า 12 อาจรวมถึงการประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน
การประเมิน ของผู้ บ ริ ห าร ข้ อ สมมติที่ ใ ช้ ใ นการประเมิน และแผนงานของผู้ บ ริ ห ารสาหรั บ
การดาเนินงานในอนาคตรวมถึงความเป็ นไปได้ ของแผนงานในอนาคตของผู้บริหารในสถานการณ์น้ัน
ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก11. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ท่กี าหนดให้ ผ้ ูบริหารประเมินความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการจะระบุระยะเวลาที่ผ้ ูบริหารต้ องนาข้ อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณา12
ข้อพิจารณาเฉพาะสาหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12-13)
ก12. ในหลายกรณี ผู้บริหารของกิจการขนาดเล็กอาจไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียดการประเมินแต่อาศัย
ความรู้ ในทางธุ ร กิ จ อย่ า งลึ ก ซึ้ งและการคาดการณ์ อ นาคตในการประเมิ น ความสามารถ ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่องของกิจการ อย่างไรก็ตามเพื่ อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการประเมินของผู้ บริหารเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการด้ วย สาหรั บกิจการขนาดเล็กอาจอาศัยการหารื อกับผู้บริ หาร
เกี่ย วกั บ แหล่ งเงิ น ทุ น ในระยะกลางและระยะยาวของกิจ การเพื่ อ พิ สูจ น์ ข้ อ ยื น ยั น ของผู้ บ ริ หารว่ า
สอดคล้ อ งกับ เอกสารหลั ก ฐานอย่ า งเพี ยงพอและไม่ ขัดต่ อความเข้ า ใจในกิจการของผู้ สอบบั ญ ชี
ดั ง นั้ น ข้ อ กาหนดตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 13 สาหรั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี ต้ อ งขอให้ ผ้ ู บ ริ ห ารขยาย
การประเมินความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพอใจที่จะใช้ วิธีการ
หารือ สอบถาม หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งซื้อวัตถุดิบในอนาคต เป็ นต้ น ซึ่งต้ อง
ประเมินความเป็ นไปได้ ของการดาเนินงานต่อเนื่องหรืออาจต้ องตรวจสอบให้ ม่นั ใจ

12

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ระบุว่า ระยะเวลาไม่ควรจะน้ อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ก13. การให้ ก ารสนับ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ องของเจ้ า ของที่มีอ านาจจั ดการโดยปกติจ ะมีความสาคั ญ มากต่ อ
กิจการขนาดเล็กในการดาเนินงานต่อเนื่อง กิจการขนาดเล็กอาศัยแหล่งเงิน ทุนจานวนมากจากเงิน
กู้ยืมจากเจ้ าของที่มีอานาจจัดการ ดังนั้นจึงมีความสาคัญที่แหล่ งเงินทุ นเหล่ านี้ จะไม่ถูกเรี ยกคืน
ตัวอย่างเช่น การดารงอยู่ได้ ของกิจการขนาดเล็กที่ประสบปั ญหาด้ านการเงินอาจขึ้นอยู่กับเจ้ าของที่มี
อานาจจัดการลดลาดับสิทธิในการเรียกร้ องเงินให้ กู้ยืมแก่กจิ การเพื่อประโยชน์ของธนาคารหรือเจ้ าหนี้
รายอื่น ๆ หรือการคา้ ประกันด้ วยสินทรัพย์ส่วนตัวของเจ้ าของที่มีอานาจจัดการเพื่อเป็ นหลักประกัน
การกู้ยืม ในกรณีน้ ีผ้ ูสอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมเกี่ยวกับการให้ เงินกู้ด้อยสิทธิ
หรือการประกันจากเจ้ าของที่มีอานาจจัดการนั้น เมื่อกิจการอาศัยการสนับสนุ นจากเจ้ าของที่มีอานาจ
จัดการ ผู้สอบบัญชีควรประเมินความสามารถของเจ้ าของที่มีอานาจจัดการในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของภาระผูกพันภายใต้ การดาเนินการสนับสนุ นนั้น นอกจากนั้นผู้สอบบัญชีอาจขอหนังสือยืนยัน
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ การสนับสนุ นนั้นจากเจ้ าของที่มีอานาจจัดการเพื่อยืนยันความตั้งใจและ
ความเข้ าใจของเจ้ าของที่มีอานาจจัดการ
ช่วงระยะเวลาหลังการประเมินของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก14. ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 11 ผู้สอบบัญชีควรให้ ความสนใจในความเป็ นไปได้ ว่า อาจมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่จี ะเกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาของการประเมินโดยผู้บริ หารที่อาจทาให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารในการจัดทางบการเงิน
เนื่องจากระดับของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์น้ัน ดาเนินต่อไปในอนาคต ในการพิจารณาเหตุก ารณ์หรื อสถานการณ์
ดังกล่าว ข้ อบ่งชี้ถึงปัญหาความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องจาเป็ นต้ องมีนัยสาคัญก่อนที่ผ้ ูสอบ
บัญชีจะพิจารณาดาเนินการต่อไป หากพบว่ามีเหตุการณ์หรื อ สถานการณ์ท่อี าจจะกระทบต่อการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีอาจจาเป็ นต้ องขอให้ ผ้ ูบริหารประเมินความมีนัยสาคัญที่อาจเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน โดยใช้ ข้อกาหนดตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 16
ก15. นอกเหนือไปจากการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบ
โดยวิธกี ารตรวจสอบอื่นเพื่อระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาที่ผ้ ูบริหารประเมิน
ซึ่งไม่ควรน้ อยกว่า 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13
วิธีการตรวจสอบเพิม่ เติมเมือ่ พบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก16. วิธกี ารตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16 อาจรวมถึง

วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับกระแสเงินสด กาไร และประมาณการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหาร

วิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลล่าสุดของกิจการ

สอบทานข้ อกาหนดของหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ และพิจารณาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนด
หรือไม่
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อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดูว่ามีการอ้ างอิงถึงปัญหาทางการเงินที่กจิ การประสบอยู่
สอบถามที่ป รึ ก ษาทางกฎหมายของกิจการเกี่ยวกับการมีอยู่ของคดีความและการเรี ยกร้ อง
ความเสียหายทางกฎหมาย และความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหารถึงผลของ
เรื่องดังกล่าว ตลอดจนประมาณการผลกระทบทางการเงิน
ขอคายืนยันจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน และบุคคลที่สามเกี่ยวกับการมีอยู่จริง ผลทางกฎหมาย
และการบังคับใช้ ของข้ อตกลงที่จะให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการ และ
ประเมินความสามารถทางการเงินของบุคคลดังกล่าวในการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่
กิจการ
ประเมินแผนของกิจการ หากไม่ได้ รับคาสั่งซื้อของลูกค้ าที่มากพอ
ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้น รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อระบุถึงเหตุการณ์ท่ชี ่ วยบรรเทา
ปัญหาการดาเนินงานต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการ
ขอคายืนยันจากกิจการเกี่ยวกับความมีอยู่จริง ข้ อกาหนด และความเพียงพอของวงเงินกู้ยืม
ขอและสอบทานรายงานการดาเนินการตามกฎหมาย
พิจารณาความเพียงพอของหลักฐานเกี่ยวกับแผนการจาหน่ายสินทรัพย์

การประเมินแผนการดาเนินงานในอนาคตของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ข))
ก17. การประเมิน แผนการดาเนินงานในอนาคตของผู้ บริ หารอาจรวมถึงการสอบถามผู้ บริ หารเกี่ยวกับ
การดาเนิน งานในอนาคต รวมถึ งแผนการขายสินทรั พย์ การกู้ยืมหรื อการปรั บโครงสร้ างหนี้
การลดหรือชะลอการใช้ จ่าย หรือ การเพิ่มทุน เป็ นต้ น
ช่วงระยะเวลาการประเมินของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ค))
ก18. นอกเหนือจากการตรวจสอบตามข้ อกาหนดที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 16(ค) ผู้สอบบัญชีอาจเปรียบเทียบ

ประมาณการข้ อมูลทางการเงินของงวดที่ผ่านมาล่าสุดกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ

ประมาณการข้ อมูลทางการเงินของงวดปัจจุบันกับผลที่เกิดขึ้นแล้ วจนถึงปัจจุบัน
ก19. หากข้ อสมมติในการประเมินของผู้บริ หารรวมถึงการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องของบุ คคลที่สามไม่ ว่า
จะเป็ นการลดลาดับสิทธิในการเรียกร้ องของเงินให้ กู้ยืม การให้ ข้อผูกพั นที่จะช่ วยเหลื อด้ านเงินทุน
ต่ อ เนื่ อ งหรื อ เพิ่ ม เติ ม หรื อ การให้ ก ารค้า ประกัน แก่ กิจ การ โดยการสนั บ สนุ น นั้ น มี ค วามส าคั ญ
อย่ า งมากต่ อ ความสามารถในการดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิจ การ ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจต้ อ งพิ จ ารณา
ขอหนังสือยืนยัน (ซึ่งรวมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการสนับสนุน ) จากบุคคลที่สามนั้น รวมถึง
การได้ มาซึ่งหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีความสามารถในการให้ การสนับสนุนนั้นด้ วย
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หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(จ))
ก20. ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาว่ า เป็ นการเหมาะสมที่จ ะได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองที่เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
โดยเฉพาะในส่ ว นที่ น อกเหนื อ ไปจากข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 16 ในการสนั บ สนุ น หลั ก ฐาน
การตรวจสอบบั ญชี ท่ีได้ รับที่เกี่ยวข้ องกับแผนงานของผู้บริ หารในอนาคตและความเป็ นไปได้ ของ
แผนงานดังกล่าว
การสรุปผลของผูส้ อบบัญชี
ความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั สาคัญเกีย่ วกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18-19)
ก21. ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 คาว่ า “ความไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระสาคัญ ” จะใช้ ใ นการกล่ า วถึง
ความไม่ แน่ น อนต่ า งๆ ที่เกี่ยวกับ เหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ซ่ึ งอาจเป็ นเหตุ ให้ เ กิดข้ อ สงสัยอย่ า ง
มีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการที่ควรเปิ ดเผยในงบการเงิน
ในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน คาว่า “ความไม่แน่นอนที่มีนัยสาคัญ” จะนามาใช้ ในสถานการณ์
ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น นี้
ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการระบุเหตุการณ์หรื อสถานการณ์และมีความไม่แ น่ นอนที ่มี
สาระสาคัญ
ก22. ย่อหน้ าที่ 18 อธิบายว่า ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญจะปรากฏอยู่เมื่อขนาดของผลกระทบที่เป็ นไป
ได้ มีนัยและมีความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ น้ัน การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับลั กษณะและผลกระทบของความไม่แน่ นอนมีความจาเป็ นเพื่ อให้ งบการเงินแสดง
อย่ างถู กต้ องตามที่ควร (สาหรั บแม่ บทการน าเสนอข้ อมู ลโดยถู กต้ อ งตามที่ควร) หรื อ เพื่ อให้ งบ
การเงินดังกล่ าวไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด (สาหรั บแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ) ย่อหน้ าที่ 18
กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีสรุปผลว่า มีความไม่แน่นอนดังกล่าวปรากฏอยู่หรือไม่โดยไม่ต้องคานึงว่าแม่บท
การรายงานทางการเงินที่นามาใช้ น้ันมีการกล่าวถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญหรือไม่อย่างไร
ก23. ย่ อ หน้ า ที่ 19 ก าหนดให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาว่ า การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น มี ก ารระบุ ถึ ง
เรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดในย่ อหน้ าดังกล่ า วแล้ ว หรื อไม่ การพิ จ ารณานี้ เป็ นการพิ จารณาเพิ่ มเติ ม
นอกเหนือ ไปจากการพิ จ ารณาว่ า การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ ความไม่ แ น่ นอนที่มีสาระสาคั ญตาม
ข้ อกาหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่นามาใช้ น้ันมีความเพียงพอหรือไม่ การเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามข้ อกาหนดในบางแม่บทการรายงานทางการเงินที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ระบุในย่อหน้ าที่ 19
อาจรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ

การประเมิน ของผู้ บ ริ หารในเรื่ องความมีนั ย สาคัญ ของเหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน หรือ

การใช้ ดุลยพิ นิจที่มีนัยสาคัญของผู้ บริ หารซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
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ในบางแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น อาจจะให้ แ นวทางเพิ่ มเติ มที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาของ
ผู้ บ ริ ห ารในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขนาดของผลกระทบที่เ ป็ นไปได้ ข องเหตุ ก ารณ์ ห ลั ก หรื อ
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความน่าจะเป็ นและช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์
ต่างๆนั้น
ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ ไม่มี ความไม่แน่นอนทีม่ ี
สาระสาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก24. ถึงแม้ ว่า ไม่ มีความไม่แ น่ น อนที่มีสาระสาคั ญปรากฏอยู่ ย่ อ หน้ า ที่ 20 กาหนดให้ ผ้ ู สอบบัญชี ต้อง
ประเมินว่ า งบการเงินได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ น
เหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการตาม
ข้ อกาหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่นามาใช้ ในบางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจจะระบุ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ:

เหตุการณ์หลักหรือสถานการณ์ต่างๆ

การประเมิ น ของผู้ บ ริ ห ารในเรื่ องความมีนั ย สาคั ญ ของเหตุก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้ องกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน

แผนของผู้บริหารที่จะลดผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ หรือ

การใช้ ดุลยพิ นิจที่มีนัยสาคัญของผู้ บริ หารซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
ก25. ในกรณีท่งี บการเงินได้ จัดทาขึ้นตามแม่บทการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร การประเมินของ
ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่น้ันให้ รวมถึงการพิจารณาในเรื่อง
การแสดงรายการโดยรวม โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินนั้น ซึ่งรวมถึง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ แสดงให้ เห็นถึงรายการและเหตุการณ์ท่ีสาคัญในบริ บทที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร13 ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ผู้สอบบั ญ ชีอ าจพิ จ ารณาว่ า การเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติ มมีความจาเป็ นเพื่ อบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ของ
การน าเสนอข้ อ มู ล โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร ตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณี ท่ี มี ก ารระบุ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ซ่ึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการ แต่จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ไม่มีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ และการไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ลภายใต้ สถานการณ์ดังกล่ าวได้ ถู กกาหนดอย่างชั ดแจ้ งใน
แม่บทการรายงานทางการเงินที่นามาใช้

13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14
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นัยต่อรายงานของผูส้ อบบัญชี
การใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนือ่ งไม่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก26. ในกรณีท่งี บการเงินได้ จัดทาขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ ว
การใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารในงบการเงิน ไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชี ต้องแสดง
ความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้ องตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 21 โดยไม่ต้องคานึงว่างบการเงินมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
ก27. ในกรณีท่กี ารใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ ผู้บริหารอาจจาเป็ น
หรื ออาจเลือกที่จะจัดทางบการเงิน ตามเกณฑ์ท่ีเป็ นทางเลื อกอื่น (เช่ น เกณฑ์การชาระบัญชี )
โดยผู้สอบบัญชีอาจสามารถตรวจสอบงบการเงินดังกล่ าวได้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่ า
หลั ก การบั ญ ชี อ่ ืน นั้ น เป็ นที่ย อมรั บ ได้ ภายใต้ สถานการณ์ ดั งกล่ า ว ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจสามารถแสดง
ความเห็น อย่างไม่ มีเงื่อนไขได้ ถ้ า มีการเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับหลั กการบั ญชี ท่ีใช้ ใน
การจัดทางบการเงินดังกล่าว แต่อาจพิจารณาว่า มีความเหมาะสมหรือมีความจาเป็ นที่จะเพิ่ มวรรค
เน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)14 ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ ในรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่เี ป็ น
ทางเลือกและเหตุผลในการใช้
การใช้เ กณฑ์ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่อ งเหมาะสมแต่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนที ่มี ส าระส าคัญ (อ้ า งถึ ง ย่ อ หน้ า ที่
22-23)
ก28. การระบุ ความไม่แน่ น อนที่มีสาระสาคัญ ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญต่ อการทาความเข้ าใจของผู้ใช้
งบการเงินที่มีต่องบการเงิน การใช้ ส่วนที่แยกต่างหากภายใต้ หัวข้ อที่มีการอ้ างอิงถึงข้ อเท็จจริ งที่ว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญจะช่วยสร้ างความสนใจให้ กบั ผู้ใช้ งบการเงินต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ก29. ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ ี ได้ แสดงตัวอย่างข้ อความที่จาเป็ นต้ องรวมอยู่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ ถูกนามาใช้ เป็ นแม่บทการรายงานทางการเงิน
หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มิได้ ถู กใช้ เป็ นแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน แล้ ว ตัวอย่ า ง
ข้ อความที่แสดงอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวนี้ อาจจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเพื่อ
สะท้อนให้ เห็นถึงการประยุกต์ใช้ ของแม่บทการรายงานทางการเงินอื่นในสถานการณ์ดังกล่าว
ก30. ย่อหน้ าที่ 22 ได้ กาหนดข้ อมูลขั้นต่าที่จาเป็ นต้ องแสดงในรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์
ที่ได้ อ ธิบ าย ผู้ สอบบั ญ ชี อาจจะให้ ข้อ มู ลเพิ่ มเติ มเพื่ อ เสริ มข้ อความที่จ าเป็ นดั งกล่ า ว ตั วอย่ า งเช่ น
การอธิบายถึง

การมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเป็ นพื้นฐานต่อการทาความเข้ าใจของผู้ใช้ งบการเงินที่มีต่อ
งบการเงิน15 หรือ

เรื่องดังกล่าวได้ ถูกระบุอย่างไรในการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)
14
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก2

16

TSA 570 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก31. ตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ ีเป็ นตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อ
ผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและมีการเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน แต่มี
ความไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 700 (ปรั บ ปรุ ง )
ได้ แ สดงตั ว อย่ า งรู ป แบบของค าที่ใ ช้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ส าหรั บ ทุ ก กิ จ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานต่อเนื่องเพื่ออธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ท่รี ับผิดชอบต่องบการเงินและผู้สอบบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เพี ยงพอเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก32. ตั ว อย่ า งที่ 2 และ 3 ในภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี น้ ี เป็ นตั ว อย่ า งของรายงานของ
ผู้สอบบั ญชี ท่ีแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขและแสดงความเห็นว่ างบการเงิน ไม่ถูกต้ องตามลาดับ
เมื่อผู้สอบบัญชี ได้ รับหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่เี หมาะสมอย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การใช้ เกณฑ์ในการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร แต่การเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่องความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญในงบการเงินไม่เพียงพอ
ก33. ในสถานการณ์ ท่ี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ประกอบกั น หลายเหตุ ก ารณ์ ซ่ึ งมี ผ ลกระทบต่ อ
งบการเงินโดยรวมอย่ างมีนั ยสาคัญ ผู้ สอบบั ญชี ควรพิ จารณาถึ งความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นกรณี ท่ี
ยากจะเกิดขึ้น ในการเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยการไม่แสดงความเห็นแทนการแสดงข้ อความ
ตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 22 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ให้ แนวทางในประเด็น
ดังกล่าว16
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่มีอานาจในการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22-23)
ก34. เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลพิ จารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีความจาเป็ นที่จะรวม
การกล่ าวอ้ างถึงเรื่องการดาเนินงานต่อเนื่องในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ สอบบั ญชี อาจมีหน้ าที่ใน
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่บังคับใช้ กฎหมายและหน่วยงานกากับดูแล
ผู้บริหารไม่ทาการประเมินหรือไม่ขยายการประเมินเพิ่มเติม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเชื่อว่ามีความจาเป็ นต้ องขอให้ ผ้ ูบริหารทาการประเมินหรือขยาย
การประเมินเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง หากผู้บริหารไม่ยอมดาเนินการ ในกรณีน้ ี
การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหรื อการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอาจเป็ นการเหมาะสม
เนื่องจากผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ท่เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ยวกับการใช้
เกณฑ์ก ารดาเนินงานต่อเนื่อ งของผู้ บริ หารในการจัดทางบการเงินนั้น ตัวอย่า งเช่ น หลักฐาน
การสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การมี แ ผนงานของผู้ บริ ห ารในการด าเนิ น งานหรื อ การมี ปั จ จั ย อื่ น ที่
บรรเทาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 10
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก29 และย่อหน้ าที่ ก31-ก32)

ตัวอย่างรายงานของผูส้ อบบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานต่อเนือ่ ง


ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อผู้สอบบัญชี ให้ ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ



ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเมื่อผู้สอบบัญชี ให้ ข้อสรุปว่ามี
ความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคั ญ และงบการเงิ น มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อย่ า งเป็ น
สาระสาคัญเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เพียงพอ



ตัวอย่ า งที่ 3 รายงานของผู้ สอบบั ญชีซ่ึงแสดงความเห็น ว่ า งบการเงิน ไม่ถูกต้ องเมื่อผู้สอบบัญชี ให้
ข้ อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญและงบการเงินละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ อง
กับความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
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ตัวอย่างที่ 1 การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญและมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติข้ นึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีน้ ี

การตรวจสอบงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิจ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ใช้ แ ม่ บ ท
การนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 6001 ไม่ได้ นามาปฏิบัติใช้ )

งบการเงิ น จั ดท าขึ้ นโดยผู้ บริ หารของกิ จ การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป)

ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิ บ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2102

ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขมีความเหมาะสมจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ

ข้ อก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่เ กี่ยวข้ องที่นามาปฏิบั ติใช้ กับการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ผลว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุ ให้ เ กิดข้ อ สงสัย อย่ า งมี นั ยส าคั ญ เกี่ยวกั บ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูล ของความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญในงบการเงินอย่างเพียงพอ

มีการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701

ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้ อมูลอื่นมีข้อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ

ผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้ เป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงิน

นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ

1
2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี”
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน3
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริ ษัท) ซึ่ งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้ นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1
และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดี ยวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
ข้ าพเจ้ าขอให้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ซึ่งระบุว่าบริษัทมีขาดทุนสุทธิจานวน....บาท สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์รวมจานวน
......บาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่
กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 6 แสดงให้ เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่าง
มี นั ยส าคั ญเกี่ ยวกั บความสามารถในการด าเนิ นงานต่ อเนื่ องของบริ ษั ท ทั้งนี้ ความเห็นของข้ าพเจ้ าไม่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
3

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับ
อื่น”
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เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุ บัน ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรั บ
เรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
ข้ าพเจ้ าได้ กาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้ าพเจ้ า
(คาอธิบายเรื่องสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื่องตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)
ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
[นาเสนอตามข้อกาหนดในการรายงานในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) - ดูตวั อย่างที ่ 1 ใน
ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)]
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน4
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)5)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)5)
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ ว นนี้ จะแตกต่ า งกั น ไป ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีท่กี าหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของแต่ละประเทศ]
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
4

5

ตลอดตัวอย่างเหล่านี้ของรายงานของผู้สอบบัญชี คาว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจจาเป็ นต้ องถูกแทนที่ด้วยคาอื่นที่มีความ
เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
ย่อหน้ าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทา
งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ตัวอย่ า งที่ 2 การแสดงความเห็น อย่ า งมี เงื่ อนไขเมื่อ มีความไม่ แน่ น อนที่มีสาระสาคัญ และงบการเงิน มี
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นสาระสาคัญเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เพียงพอ
สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติข้ นึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบั ญชีน้ ี

การตรวจสอบงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องกิจ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ใช้ แ ม่ บ ท
การนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้ นามาปฏิบัติใช้ )

งบการเงิ น จั ดท าขึ้ นโดยผู้ บริ หารของกิ จ การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป)

ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิ บ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210

ข้ อก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่เ กี่ยวข้ องที่นามาปฏิบั ติใช้ กับการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ผลว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุ ให้ เ กิดข้ อ สงสัย อย่ า งมี นั ยส าคั ญ เกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ … กล่ าวถึง
ขนาดของรายการข้ อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม การหมดอายุและจานวนทั้งหมดของข้ อตกลงการกู้ยืม
อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าวไม่ได้ กล่าวถึง ผลกระทบหรือความมีอยู่ของการปรับโครงสร้ างหนี้
หรือการระบุว่าเหตุการณ์น้ ีคือความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ

งบการเงินมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นสาระสาคัญเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่
เพียงพอ การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องจากผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า ผลกระทบต่องบการเงิน
ของการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เพียงพอนี้ มีสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน

มีการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701

ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล อื่ น ทั้ ง หมดก่ อ นวั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละพบว่ า ข้ อ มู ล หรื อ
เหตุการณ์ท่ที าให้ ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น

ผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้ เป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงิน

นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน6
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ข้ า พเจ้ า ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริ ษัท) ซึ่ งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้ นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่ครบถ้ วนตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขตามรายงานของข้ าพเจ้ า งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จากัด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ตามที่กล่ าวในหมายเหตุ … บริษัทมีข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมซึ่งหมดอายุแล้ วและมีหนี้สินที่ครบกาหนด
ชาระ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.25x1 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้
สถานการณ์ดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่ ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท งบการเงินไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอในเรื่องดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบ
ด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า

6

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับ
อื่น”
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ข้อมู ลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมู ลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
[นาเสนอตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 6 ในภาคผนวก 2
ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสุดท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที ่ 6 ควรมี
การดัดแปลงเพือ่ อธิบายเหตุการณ์เฉพาะทีท่ าให้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขซึง่ มีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น]
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรั บ งวดปั จจุ บัน ข้ า พเจ้ า ได้ น าเรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จารณาในบริ บ ทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้ าพเจ้ าได้ กาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้ าพเจ้ า
(คาอธิบายเรื่องสาคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื่องตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701)
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน7
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)8)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)8)
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ ว นนี้ จะแตกต่ า งกั น ไป ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีท่กี าหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของแต่ละประเทศ]
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)
7
8

หรือคาอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
ย่อหน้ าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทา
งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ตัวอย่างที่ 3 การแสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้ องเมื่อมีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญและไม่ได้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้สมมติข้ นึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีน้ ี

การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงใช้
แม่ บ ทการนาเสนอข้ อมู ลที่ถู กต้ องตามที่ควร การตรวจสอบนี้ ไม่ใช่ การตรวจสอบกลุ่มกิจการ
(มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ไม่ได้ นามาปฏิบัติใช้ )

งบการเงิ น จั ดท าขึ้ นโดยผู้ บริ หารของกิ จ การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป)

ข้ อ ตกลงในงานสอบบั ญ ชี แ สดงถึ ง ค าอธิ บ ายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210

ข้ อก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่เ กี่ยวข้ องที่นามาปฏิบั ติใช้ กับการตรวจสอบเป็ นไปตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ผลว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ท่ีอ าจเป็ นเหตุ ให้ เ กิดข้ อ สงสัย อย่ า งมี นั ยส าคั ญ เกี่ยวกั บ
ความสามารถในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท ก าลั ง อยู่ ใ นสภาวะล้ ม ละลาย
งบการเงินได้ ละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญดังกล่าว
การแสดงความเห็น ว่ า งบการเงินไม่ ถูกต้ องเนื่ องจากผลกระทบที่มีต่อ งบการเงิน ของการละเว้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวมีสาระสาคัญและแผ่กระจาย

ผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ ต้ องสื่ อสารเรื่ อ งส าคั ญในการตรวจสอบและตั ดสิ นใจที่จะไม่ ส่ ื อสารเรื่ องดั งกล่ า ว
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701

ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล อื่ น ทั้ ง หมดก่ อ นวั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละพบว่ า ข้ อ มู ล หรื อ
เหตุการณ์ท่ที าให้ ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องมีผลกระทบต่อข้ อมูลอื่น

ผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ได้ เป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทางบการเงิน

นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่
กาหนดโดยกฎหมายในประเทศ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จากัด [หรือระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน9
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ข้ า พเจ้ า ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กขค จากัด (บริ ษัท) ซึ่ งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่สี าคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า เนื่องมาจากการละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้ องตามรายงานของข้ าพเจ้ า มีนัยสาคัญ งบการเงินข้ างต้ นนี้ ไม่ได้ แสดงฐานะการเงิน ของ
บริษัท กขค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
บริ ษั ท มี ข้ อตกลงเกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม ซึ่ งหมดอายุ แ ล้ วและมี ห นี้ สิ น ที่ ค รบกาหนดชาระ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 บริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนได้ อีกทั้งบริษัท
กาลังพิจารณาที่จะยื่นขอล้ มละลาย เหตุการณ์ดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ง
อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่ างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่ องของบริ ษั ท
งบการเงิ น ไม่ ไ ด้ เปิ ดเผยข้ อมู ล อย่ า งเพี ย งพอ ในข้ อเท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ น
อิสระจากบริษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบ
ด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องของข้ าพเจ้ า

9

ไม่จาเป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับ
อื่น”

27

TSA 570 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลอื่น (หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น “ข้อมูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี”)
[นาเสนอตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) – ดูตวั อย่างที ่ 7 ในภาคผนวก 2
ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ย่อหน้าสุดท้ายของวรรคข้อมูลอื่นในตัวอย่างที ่ 7 ควรมี
การดัดแปลงเพือ่ อธิบายเหตุการณ์เฉพาะทีท่ าให้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้องซึง่ มีผลกระทบต่อ
ข้อมูลอื่น]
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน10
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)11)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
(รายงานตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง)11)
รายงานตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รู ป แบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ส่ ว นนี้ จะแตกต่ า งกั น ไป ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้สอบบัญชีท่กี าหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของแต่ละประเทศ]

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ……………..
(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี )
(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)
(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี)
(วันที่)

10
11

หรือคาอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ
ย่อหน้ าที่ 34 และ 39 ของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) กาหนดให้ อธิบายเรื่องความรับผิดชอบของผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดทา
งบการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
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