
 
 

ค ำชี้แจง 

เรื่อง รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

ค ำชี้แจงเรื่อง รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ลงวันที่ 3 กันยำยน 

พ.ศ. 2555 ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินงวดปัจจุบัน 
ดังนั้นเพื่อใหก้ำรเสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน  สภำวิชำชีพบัญชีจึงเห็นสมควรชี้แจงให้ผู้สอบบัญชี

เสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกำรเสนอรำยงำนของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน กล่ำวคือให้ผู้สอบบัญชีเสนอรำยงำนกำรสอบทำน

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยอ้ำงถึงงวดปัจจุบันเท่ำนั้น  
 

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีถือปฏิบัติตำมค ำชี้แจงนี้ส ำหรับกำรน ำเสนอรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน

ระหว่ำงกำลที่มีงวดเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ตำมตัวอย่ำงที่แนบท้ำยดังนี้ 

 

ตัวอย่ำงที่ 1 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ ซึ่งมีกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ  

ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด โดยมีรำยกำรครบถ้วนในลักษณะเดียวกันกับงบกำรเงินประจ ำปี และจัดท ำ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ซึ่งกำรแสดงข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้เป็นไปตำมมำตรฐำน     

กำรบัญชีฉบับที่ 34  เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ         

ตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  โดยถือว่ำกรณีนี้เป็นกำรจัดท ำงบกำรเงิน   
แบบย่อ  
 

ตัวอย่ำงที่ 2 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ท่ีข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่ำงที่ 1 แต่ผู้สอบบัญชีงวดปัจจุบันเป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดก่อน 

 

ตัวอย่ำงที่ 3 รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลที่งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็น
แบบสมบูรณ์ เฉกเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจ ำปี โดยงบกำรเงินระหว่ำงกำลจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินซึ่งออกแบบมำเพื่อกำรแสดงรำยกำรโดยถูกต้องตำมท่ีควร 

 

        สภำวิชำชีพบัญชี 

              21 มกรำคม 2556 

 



 
 

ตัวอย่ำงที่ 1  รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  

ซึ่งมีกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ        

งบกระแสเงินสด โดยมีรำยกำรครบถ้วนในลักษณะเดียวกันกับงบกำรเงินประจ ำปี และจัดท ำหมำยเหตุประกอบ         

งบกำรเงินแบบย่อ ซึ่งกำรแสดงข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับที่ 34           

เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540 

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย์ โดยถือว่ำกรณีนี้เป็นกำรจัดท ำงบกำรเงินแบบย่อ 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ …………………………………… 

 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอ

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็น

ผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต

จ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มี  

นัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ที่สอบทำน 

 

ข้อสรุป 
 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี    

ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
 

ลำยมือชื่อ .............................................. 

(...........................................................) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน.............. 

ชื่อและที่ตั้งส ำนักงำน ............................... 

วันที่ ..................................................... 

 



1
 อ้ำงถึงมำตรฐำนกำรสอบบัญชรีหัส 710 ย่อหน้ำท่ี 13 วรรคเรือ่งอ่ืนจะใชเ้ม่ือผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที่จะอ้ำงถึงรำยงำนของ

ผู้สอบบัญชีคนก่อน 

ตัวอย่ำงที ่2 รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
ที่ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่ำงที่ 1 แต่ผู้สอบบัญชีงวดปัจจุบนัเป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดก่อน 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ …………………………………… 

 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอ

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็น

ผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต

จ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มี  

นัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ที่สอบทำน 
 

ข้อสรุป 
 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี    

ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 
 

เรื่องอื่น
1 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท กขค จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 25X5 ที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 17 มกรำคม      

พ.ศ. 25X6 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด

สำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X5 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยให้ข้อ

สรุปว่ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี    

ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญ ตำมรำยงำนลงวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 25X5  
 

ลำยมือชื่อ .............................................. 

(...........................................................) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน.............. 

ชื่อและที่ตั้งส ำนักงำน ............................... 

วันที่ ..................................................... 



2
 ขึ้นอยู่กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีกิจกำรใช ้

 
 

ตัวอย่ำงที่ 3 รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลที่งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นแบบ
สมบูรณ์เฉกเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจ ำปี โดยงบกำรเงินระหว่ำงกำลจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ซึ่งออกแบบมำเพื่อกำรแสดงรำยกำรโดยถูกต้องตำมที่ควร 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ …………………………………… 

 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุสรุป

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ  ของบริษัท กขค จ ำกัด ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบใน

กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

(สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ)2 ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับงบกำรเงิน   
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขต

จ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มี  

นัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินระหว่ำงกำล      

ที่สอบทำน 

 

ข้อสรุป 
 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท  กขค จ ำกัด   

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 25X6 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  (สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ)2จำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 
 

ลำยมือชื่อ .............................................. 

(...........................................................) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน.............. 

ชื่อและที่ตั้งส ำนักงำน ............................... 

วันที่ ..................................................... 


