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รายงานของผู้สอบบญัชีเป็นผลงานขัน้สดุท้ายของผู้สอบบญัชีท่ีเสนอต่อกลุ่มผู้ ใช้หลายฝ่าย ผู้สอบ

บญัชีจึงต้องมีเเนวทางปฏิบติังานในการจัดทํารายงานการสอบบญัชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ ท่ีใช้
รายงานการสอบบญัชีได้ทราบถงึขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีได้อยา่งชดัเจน 

 
ววิัฒนาการของรายงานของผู้สอบบัญชี 
การรายงานของผู้ สอบบัญชีเ ร่ิมมีขึน้ในประเทศอังกฤษ  ผู้ สอบบัญชีจะแถลงหรือรายงาน                         

ผลการตรวจสอบงบการเงินโดยการอ่านรายงานของผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับฟัง                 
การรายงานของผู้สอบบญัชีในชว่งเเรกนีจ้งึถือได้ว่าเป็นรายงานในรูปแบบวาจา เเตก็่ยงัเขียนรายงานนัน้ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรด้วย  ตอ่มาข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ผู้สอบบญัชีต้องจดัพมิพ์รายงานผลการตรวจสอบไว้
ตอนท้ายหน้างบดลุ  โดยมีข้อความว่า"ได้ตรวจสอบถกูต้องแล้ว" (หรืออาจไมมี่ข้อความนีก็้ได้ เเตย่งัต้องเเสดง
รายงานการตรวจสอบไว้ท้ายงบดุลท่ีตรวจสอบ) พร้อมทัง้ผู้ สอบบัญชีจะลงลายมือช่ือของตนกํากับไว้ท้าย              
งบดลุท่ีตรวจสอบนัน้  

วิธีปฏิบติัดงักลา่วได้สบืทอดถือปฏิบติักนัมาจนกระทัง่กฎหมายของประเทศองักฤษเก่ียวกบับริษัทเม่ือ
ปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) กําหนดให้งบการเงินของบริษัททกุแห่งต้องมีการสอบบญัชี กฎหมายฉบบัดงักลา่ว
กําหนดให้ผู้ สอบบัญชีลงช่ือในคํารับรองท้ายงบดุลว่า ได้มีการสอบบัญชีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วและ              
ผู้สอบบญัชีต้องทํารายงานเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น พร้อมด้วยบญัชีท่ีตรวจสอบและงบดลุท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่โดย
ผู้สอบบญัชีต้องแถลงด้วยว่างบดลุนัน้ได้ทําโดยถูกต้องครบถ้วน ผู้สอบบญัชีต้องอ่านรายงานการสอบบญัชี
ดงักลา่วให้ท่ีประชมุใหญ่ได้รับฟังด้วย 

กฎหมายฉบบัดงักลา่วระบวุ่าผู้สอบบญัชีต้องเขียน "คํารับรอง" ไว้ท้ายงบดลุ รวมทัง้จดัทํา "รายงาน" 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น แตก่ารปฏิบติัของผู้สอบบญัชีในสมยันัน้ได้รวมทัง้คํารับรองและรายงานไว้ด้วยกนัที่ท้ายงบดลุ 
โดยรายงานของผู้ สอบบัญชีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคํารับรองไปด้วย เป็นเหตุให้ผู้ สอบบัญชีจะเสนอ
ข้อสงัเกตจากการปฏิบติังานตรวจสอบด้วยความยากลําบาก เน่ืองจากต้องกลา่วถึงคํารับรองในความถกูต้อง
ของงบการเงินเเละข้อสงัเกตจากการปฏิบติังานตรวจสอบไว้ในรายงานฉบับเดียวกัน ซึ่งผู้ ใช้อาจมองข้าม



ประเดน็ท่ีสาํคญัในรายงานได้  ในทางปฏิบติั ผู้สอบบญัชีมกัจดัทํารายละเอียดข้อสงัเกตตา่งๆ ขึน้มาแล้วนําไป
อ่านให้ท่ีประชมุใหญ่ฟัง  โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้จดัพิมพ์ข้อสงัเกตดงักล่าวเผยแพร่ออกไป ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ ถือหุ้น
โดยทัว่ไปหรือผู้ใช้อ่ืนๆ จงึมกัไมท่ราบถงึความสาํคญัของรายงานของผู้สอบบญัชี 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) กฎหมายของประเทศองักฤษเก่ียวกบับริษัทได้บงัคบัว่า  รายงาน
การสอบบญัชีต้องแนบด้วยงบดุล หรือแจ้งไว้ท้ายงบดุลว่ามีรายงานการสอบบญัชี และตัง้เเต่ปี พ.ศ.2472 
(ค.ศ.1929) ได้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีต้องแนบรายงานการสอบบญัชีไว้กับงบดลุด้วยทุกครัง้ไป วิธีการแนบ
รายงานกับงบดลุดงักล่าว อาจตีความได้ว่าบริษัทพิมพ์งบดลุและรายงานการสอบบญัชีลงบนกระดาษแผ่น
เดียวกนัก็ได้ หรือผกูรายงานการสอบบญัชีไว้กบังบดลุก็ได้ 

ในช่วงเเรกจะสงัเกตได้ว่ากฎหมายกําหนดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบเฉพาะงบดุลเท่านัน้ต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 (ค.ศ. 1948) กฎหมายของประเทศองักฤษเก่ียวกบับริษัทได้กําหนดวา่งบดลุเเละบญัชีกําไรขาดทนุ
ของบริษัทต้องมีกรรมการลงลายมือช่ืออนมุติั และต้องมีรายงานการสอบบญัชีแนบด้วย 

ในชว่งคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 รูปแบบรายงานขององักฤษได้เข้ามามีบทบาทในสหรัฐอเมริกา 
ทัง้ๆ ท่ีรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากงบการเงินของ
บริษัทมหาชนขององักฤษต้องได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย ในขณะท่ีงบการเงินของบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
ยงัไมม่ีกฎหมายบงัคบัให้มีการตรวจสอบ เเตก็่ยงัเน้นการรายงานตอ่งบดลุ ทัง้นีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์ในการขอกู้ ยืม
เป็นสว่นใหญ่ 

 
พฒันาการและรูปแบบของรายงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

 รายงานการสอบบญัชีเป็นรายงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแก่ผู้ ใช้งบการเงิน และเป็นรายงานท่ี
ผู้สอบบญัชีได้รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งเพียงพอ โดยได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปเเล้ว ผู้สอบบญัชีจึงสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวมได้ว่า งบการเงินนัน้ได้จัดทําขึน้โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทาง
การเงิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม ่เพียงใด 

ปี พ.ศ. 2518 สมาคมนักบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
สภาวิชาชีพบญัชีฯ) ได้กําหนดมาตรฐานการสอบบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง มาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ระบใุห้ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตต้องระบขุอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบไว้ในรายงานการสอบบญัชีโดยรัดกุมและชดัแจ้ง
โดยได้กําหนดให้ใช้รายงานการสอบบญัชีแบบรายงานมาตรฐาน ซึ่งเรียกว่า “รายงานการสอบบญัชีแบบสัน้” 
(Short-Form Report) หรือท่ีเรียกกนัแบบไมเ่ป็นทางการวา่”รายงานแบบ 2 วรรค” โดยมีรูปแบบรายงาน ดงันี ้

 



 
(ยกเลกิการใช้รูปแบบรายงานนีแ้ล้ว) 
รายงานของผู้สอบบญัชี (แบบสองวรรค) 

 

เสนอ........................................ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี................................งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ................................
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งรวมทัง้การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนท่ีเหน็วา่จําเป็นแล้ว 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี......................   ผลการ
ดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
................................................โดยถกูต้องตามท่ีควร และได้ทําขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป ซึง่ได้ถือปฏิบติัเชน่เดียวกนักบัปีก่อน      

                  ลายมือช่ือ
................................................ 

    (................................................) 
              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 
 ตอ่มาในปี พ.ศ.2541 สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี 
ฯ ในปัจจบุนั) ได้ออกมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 เร่ือง รายงานของผู้สอบบญัชีต่องบการเงิน ซึ่งได้
กําหนดรูปแบบและถ้อยคําของการเขียนรายงานการสอบบญัชี ท่ีเรียกกนัอย่างไม่เป็นทางการวา่ “รายงานแบบ
สามวรรค” ซึง่ความแตกตา่งหลกัของรูปแบบรายงานแบบสองวรรคและแบบสามวรรคอยู่ท่ีเร่ืองการระบคุวาม
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในรายงานการสอบบญัชี โดยรูปแบบรายงานการสอบบญัชีแบบสาม
วรรค ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 เร่ือง รายงานของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงิน มีดงันี ้
 
 
 
 
 



(ยกเลกิการใช้รูปแบบรายงานนีแ้ล้ว) 
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (แบบสามวรรค) 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นบริษัท ............. จํากดั 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุ ณ วนัท่ี ................................. งบกําไรขาดทนุ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ......... จํากดั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความ
ถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมี
เหตผุลว่างบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ที่เป็นจํานวน
เงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการ
บญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั 
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึน้ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้
ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี …............. 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ....... 
จํากดั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

(....................................) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน XXXXX 

ช่ือสาํนกังานและท่ีตัง้ 
วนัท่ี ...................... 

 
 
 
 



เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้เร่ิมใช้มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ ท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance 
and Related Services ฉบบัรวมเลม่ ปี 2010 แล้ว ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปฏิบติังานสอบบญัชี
มาเน้นท่ีการวิเคราะห์ความเสีย่งของกิจการในการปฏิบติังานมากขึน้ 

ในครัง้นัน้ได้มีการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัรูปแบบรายงานของผู้สอบบญัชีจากแบบเดิมท่ีเรียกกนั
ติดปากว่า”แบบสามวรรค” ซึ่งใช้กนัมาตัง้แต่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบ
บญัชีครัง้ใหญ่หลงัวิกฤตเศรษฐกิจ มาเป็นรายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ที่เรียกวา่”รายงานแบบหกวรรค”ซึง่
จนขณะนีก็้ยงัคงมีการจดัอบรมเก่ียวกบัวิธีการเขียนรายงานแบบหกวรรคนีอ้ยูเ่นืองๆ ด้วยวา่ยงัมีผู้ ท่ียงัไมเ่ข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในหลกัการเขียนรายงานของผู้สอบบญัชีแบบหกวรรคอยู่บ้าง รูปแบบรายงานแบบ 6 วรรคเป็น
ดงันี ้

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ ผู้ ถือหุ้นบริษัท…………..    
            ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท…….. ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.25X1 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และข้อมูล
อธิบายอ่ืน 
            ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น 
เพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไมว่า่
จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดได้  
           ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติั
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมี
เหตผุลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
           การตรวจสอบรวมถึงวิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวน
เงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ



เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีจะพิจารณาการควบคมุ
ภายในของกิจการเก่ียวกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดย
ผู้บริหารรวมทัง้การประเมินการนําเสนอโดยรวมของงบการเงิน 
           ข้าพเจ้าเช่ือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
          ความเหน็ 
           ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท….. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
25X1 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท…… โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
            รายงานต่อข้อกาํหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอ่ืน 
            [รูปแบบและเนือ้หาสว่นนี ้แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัลกัษณะความรับผิดชอบในการรายงานอ่ืน
ของผู้สอบบญัชี]…………………                       

                   (…………………..) 
                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน ……. 

วนัท่ี ………………..ใ 

สาํนกังานสอบบญัชี ……….. 
ท่ีอยูข่องผู้สอบบญัชี 

 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบรายงานผู้สอบบัญชีครัง้ล่าสุด 
ขณะท่ีกําลงัเพลดิเพลินอยู่กบัการฝึกหดัเขียนรายงานแบบหกวรรคอยูน่ัน้ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 

2556 คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ (IAASB) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของสหพนัธ์นกับญัชี
ระหวา่งประเทศ (IFAC) ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบญัชีในกลุม่การจดัทํารายงานของผู้สอบบญัชีแบบ
ใหม ่ซึง่มีรายละเอียดเพ่ิมขึน้จากแบบท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัอีกมาก  

เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงขอเล่าสู่กันฟังถึงประเด็นสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ผู้ สอบบัญชี ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจดัทํางบการเงินและผู้ใช้งบการเงิน ได้มีการเตรียมตวัเตรียมใจและเตรียมพร้อมรับมือกบัการ
เปลีย่นแปลงท่ีจะมาถงึเร็วๆนี ้



สําหรับผู้ใช้งบการเงินแล้ว ความเห็นของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่อย่างมากใน
การนําข้อมลูในงบการเงินไปใช้ในการตดัสินใจ ทางคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ 
(IAASB) เองก็ทราบในจดุนี ้ประกอบกบัวิกฤติทางด้านการเงินของโลกในช่วงท่ีผ่านมา ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย
ได้เรียกร้องให้รายงานของผู้สอบบญัชีให้ข้อมลูท่ีมีประโยชน์มากขึน้อีก (More Informative) IAASB จงึได้เสนอ
การแก้ไขมาตรฐานการสอบบญัชีในกลุม่การจดัทํารายงานของผู้สอบบญัชี ซึง่ประกอบด้วยร่างมาตรฐานการ
สอบบญัชีรหสัเดิมท่ีมีการปรับปรุง จํานวน 5 ฉบบั และร่างมาตรฐานการสอบบญัชีรหสัใหม่ จํานวน 1 ฉบบั 
ดงันี ้

ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements  
ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report  
ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report  
ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 

independent Auditor’s Report  
ISA 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance  
ISA 570 (Revised), Going Concern  

 
ประเดน็สาํคัญที่เปล่ียนแปลงในรายงานแบบใหม่ 
 สาํหรับประเดน็สาํคญัท่ีมีการเปลีย่นแปลงแบง่ได้เป็น 7 ข้อ (ดตูวัอย่างรายงานท้ายบทความ) ดงันี ้

1. การเปล่ียนแปลงลําดับของย่อหน้าในรายงาน รายงานแบบใหม่ได้นําย่อหน้าการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงินมาไว้เป็นอนัดบัแรก จากนัน้จึงตามด้วยย่อหน้าเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็น และวรรคอ่ืนๆ และมีการเพ่ิมประเด็นท่ีต้องกล่าวถึงในรายงานบางเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ซึ่งจะได้
กลา่วถงึตอ่ไป  
 2. การรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Key 
Audit Matter) ในการปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์นัน้  มาตรฐานการสอบบญัชีมีข้อกําหนดให้ผู้สอบบญัชีรายงานถึงประเด็นสําคญัท่ีพบในการ
ปฏิบติังานสอบบัญชีไว้ด้วย ซึ่งประเด็นสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานสอบบญัชี หมายถึง ประเด็นต่างๆ ท่ี
ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาและใช้ดลุยพินิจในฐานะของผู้สอบบญัชีแล้วพบว่าเป็นประเด็นท่ีมีนัยสําคญัในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และประเด็นสําคัญท่ีพบในการปฏิบติังานสอบบัญชีจะ
เปลีย่นไปในการสอบบญัชีแตล่ะครัง้ 



 3. การรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Going Concern) ให้ครอบคลมุ
ถึงข้อสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของวิธีการบญัชีเก่ียวกบัเกณฑ์การดําเนินงานต่อเน่ือง (Going Concern 
Basis on Accounting) ท่ีนํามาใช้ในการจดัทํางบการเงินของกิจการ โดยพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญัใด ซึง่อาจก่อให้เกิดความสงสยัอย่างมีสาระสําคญัเก่ียวกบัความสามารถของกิจการในการดําเนิน
กิจการตอ่เน่ืองหรือไม ่
 4. การรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอ่ืน (Other Information) ผู้สอบบญัชีต้องกลา่วด้วย
ว่าได้ปฏิบัติงานติดตามไปดูข้อมูลเก่ียวกับงบการเงินท่ีตรวจสอบท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอื่นๆด้วย เพ่ือ
พิจารณาวา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัแย้งกนัหรือไม่ ตาม ISA 720 The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements ท่ีได้เสนอการเปลี่ยนแปลง
ไปแล้วก่อนหน้านี ้
 5. ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอสิระจากกิจการ และได้ปฏิบตัิงาน
ครบถ้วนตามขอบเขตงานท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาของข้อกําหนดดงักลา่ว 
 6. การเปิดเผยชื่อของหุ้นส่วนของสํานักงานบัญชีที่ รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ในการปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์นัน้ มาตรฐานการสอบบญัชีมีข้อกําหนดให้ผู้สอบบญัชีเปิดเผยช่ือของหุ้นสว่นของสํานกังานบญัชีซึง่
เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบติังานสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกิจการดงักลา่ว โดยมี
ข้อยกเว้นในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมลูนีจ้ะก่อให้เกิดความเสียหาย สําหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงในข้อนี ้
ไมมี่ผล เน่ืองจากในบ้านเราผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือในนามบคุคล ไมใ่ชใ่นนามสาํนกังาน 
 7. มีการเสนอปรับปรุงคําอธิบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและลักษณะสาํคัญของ
การสอบบัญชี  
  

 
 
 
 
 
 
 


