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 1 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้กับการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ (การตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ)  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษส าหรับการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่มีผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการด้วย  ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อ้างถึงหรือขยายความ

การประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นเพื่อใช้กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)1 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2302 มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 3003 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)4 และมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 3305 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1–ก2)  

2. งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจมากกว่าหนึ่งแห่งโดย

ผ่านกระบวนการจัดท างบการเงินรวม ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 14(ฎ) ค าว่า “กระบวนการ

จัดท างบการเงินรวม” ที่ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่เพียงอ้างอิงถึงการจัดท างบการเงิน

รวมตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ยังรวมการน าเสนองบการเงินผนวกรวมและ

การรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ เช่น สาขาหรือส่วนงาน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก3–ก5 และ ก27) 

3. ตามค าอธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)6  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

เมื่อปรับเปล่ียนตามสถานการณ์เท่าที่จ าเป็น อาจมีประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงินที่กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีบุคคลจากส านักงานอื่นร่วมอยู่ด้วย แม้ไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่ใช้บุคคลดังกล่าวช่วย 

ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตรวจอาคารและอุปกรณ์ หรือปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบที่หน่วยงาน

บริการที่ใช้ร่วมกนัที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล 

กลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่ม 

4. กลุ่มกิจการอาจเกิดจากการรวมกลุ่มในหลายรูปแบบ  ตัวอย่างเช่น กลุ่มกิจการอาจประกอบด้วย

กิจการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือตามลักษณะอื่น (เช่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย กิจการ

ร่วมค้า หรือเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) หรือ กลุ่มกิจการอาจจัดกลุ่มตามสถานที่ตั้ งทาง

 

1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ” 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิีปฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก1 



 

 2 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ภูมิศาสตร์ ตามหน่วยเศรษฐกิจแบบอื่นๆ (รวมถึงสาขาหรือส่วนงาน) หรือตามหน้าที่งานหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจ  ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รูปแบบองค์กรต่างๆ เหล่านี้ เรียกโดยรวมว่า 

“กจิการหรือหน่วยธุรกจิ” (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6) 

5. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่ประเมินไว้  เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติงานตาม

วิธีการตรวจสอบ  การก าหนดดังกล่าวอาศัยความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ

กลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสามารถในการ

ปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง การมีหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั หรือ

การมีระบบสารสนเทศและการควบคุมภายในที่ใช้ร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7–ก9) 

การมีส่วนร่วมของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

6. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)7 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

พิจารณาว่ามีการมอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏบิัติงานให้กับกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม  ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวอาจ

รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ดังนั้น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกิจการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม 

7. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดหาข้อมูล

หรือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้   ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

อาจมีประสบการณ์และความรู้ ในเชิงลึกเกี่ยวกับกจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกจิการ

ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

นั้นๆ) มากกว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มสามารถและ

มักมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10–ก11) 

8. ความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ8  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบในการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงในข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งสามารถท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ และผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

อาจตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว  ดังนั้น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25 

8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วตัถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่ ก34 



 

 3 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

(แล้วแต่กรณี) ต้องมีส่วนร่วมที่ เพียงพอและเหมาะสมในงานของผู้ สอบบัญชีของกิจการ 

ภายในกลุ่ม และเน้นความส าคัญของการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อธิบายถึงเร่ืองที่

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจะพิจารณาเมื่อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนด

แนวทางและการควบคุมดูแลผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12–ก13) 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

9. ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2009 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม

อาจแสดงออกในรูปการกระท าและการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึง

การเน้นความส าคัญของการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละคนตลอดช่วงการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  การกระท าและการสื่อสาร

ดังกล่าวอาจรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ท าเพื่อลดอุปสรรคที่อาจขัดขวางการใช้การสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14–ก18) 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการทุกประเภท 

โดยไม่ค านึงถึงขนาดหรือความซับซ้อน  อย่างไรกต็าม ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในบริบทของลักษณะและสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการแต่ละ

การตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ทั้งหมด ข้อก าหนดบางประการของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจไม่มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจาก

ข้อก าหนดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเท่านั้น  กรณี

ดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการสามารถปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบแบบ

รวมศูนย์ที่ส่วนกลางหรือสามารถปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบที่กิจการภายในกลุ่มโดยไม่ต้อง

ให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม  แนวทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ก119 และ ก120 

อาจมีส่วนช่วยในการน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มาใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผูส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการ 

11. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการยังคงมีภาระหน้าที่สูงสุดและรับผิดชอบต่อผล

การปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   วลีที่ว่า “ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องรับผิดชอบในการ…” หรือ “ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องรับผิดชอบใน

การ…” ใช้ส าหรับข้อก าหนดที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชี

 

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15-16  



 

 4 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ของกลุ่มกิจการ (ตามล าดับ) สามารถมอบหมายการออกแบบหรือการปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบ งานหรือการด าเนินการให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (รวมถึงผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม) ที่มีประสบการณ์หรือความช านาญที่เหมาะสม  ส าหรับข้อก าหนดอื่นๆ ที่

ไม่ได้ใช้วลีดังกล่าว มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ตั้งใจอย่างชัดแจ้งว่า ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ (ตามความเหมาะสม) ต้องเป็นผู้ปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดหรือตามความรับผิดชอบเหล่านั้น โดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

หรือผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ (ตามความเหมาะสม) อาจขอข้อมูลจากส านักงานหรือสมาชิกอื่น

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29) 

วนัถือปฏิบติั  

12. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการส าหรับ

รอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

วตัถุประสงค ์

13. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) พิจารณาว่าสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่ม

กิจการหรือไม่ (ในกรณีของการรับงานใหม่และการรับงานต่อเนื่องส าหรับงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ) 

(ข) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

งบการเงินของกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือข้อผิดพลาด รวมทั้งวางแผนและ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้อย่าง

เหมาะสม 

(ค) มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตลอด

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลา

ของงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและการประเมินผลส าหรับงานเหล่านั้น 

และ 

(ง) ประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่จากวิธีการ

ตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) เพื่อใช้เป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

 

 



 

 5 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ค าจ ากดัความ 

14. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ความเสี่ยงจากการรวม หมายถึง โอกาสที่จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขและที่ไม่ถูกตรวจพบจะมีจ านวนสูงกว่าความมีสาระส าคัญ

ส าหรับงบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ข) กจิการภายในกลุ่ม หมายถึง กจิการ หน่วยธุรกจิ หน้าที่งาน หรือกจิกรรมทางธุรกจิ (หรือ

การรวมกันของกิจการ หน่วยธุรกิจ หน้าที่งาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ) ที่ก าหนดโดย

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

(ค) ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ปฏบิัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ10 ในการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21–ก23) 

(ง) ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้บริหารที่ รับผิดชอบกิจการภายในกลุ่ม  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24) 

(จ) ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง จ านวนเงินที่ก าหนด

โดยผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมให้อยู่ในระดับต ่ าที่

เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏิบัติ งานตามวิธีการตรวจสอบที่

เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่ม 

(ฉ) กลุ่มกจิการ หมายถึง กจิการที่มีการจัดท างบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ช) การตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ซ) ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

และสมาชิกอื่นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการมีความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้  

(1) การก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการ 

(2) การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

รวมทั้งการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

(3) การประเมินข้อสรุปที่ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ฌ) ความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หมายถึง ความเห็นจากการตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 12(ง) 



 

 6 TSA 600 (ปรับปรุง) 

(ญ) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบ11 ที่รับผิดชอบการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 

(ฎ) งบการเงินของกลุ่มกิจการ หมายถึง งบการเงินที่รวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ

หน่วยธุรกิจหนึ่ งแห่งหรือมากกว่าโดยผ่านกระบวนการจัดท างบการเงินรวม  เพื่อ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้  กระบวนการจัดท างบการเงินรวมรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26–ก28) 

(1) การจัดท างบการเงินรวม การรวมกนัตามสดัส่วน หรือการบัญชีตามวิธส่ีวนได้เสยี 

(2) การน าเสนอในงบการเงินผนวกรวมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ

หน่วยธุรกิจ ที่ไม่มีบริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารงาน

ร่วมกนั หรือ 

(3) การรวมข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกจิ เช่น สาขาหรือส่วนงาน 

(ฏ) ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ หมายถึง  ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินของกลุ่ม

กจิการ 

(ฐ) ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ หมายถึง ความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงาน12 ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยรวม ซึ่งก าหนดโดยผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการ 

15. “แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง” ที่อ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  หมายถึง 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้กบังบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ขอ้ก าหนด  

ความรบัผิดชอบของผูน้ าในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

16. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)13  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการถูกก าหนดให้ต้องรับผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการได้มาซึ่งคุณภาพ

งานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ในการนี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้อง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29-ก30) 

(ก) รับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่มุ่งเน้นพฤติกรรมที่

คาดหวังจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31) 

(ข) มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงงานของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม จนถึงระดับที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการได้เกณฑ์ในการพิจารณาว่าดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้และข้อสรุปที่ได้มีความ

เหมาะสมแล้วหรือไม่ ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกจิการนั้น 

 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 12(ก) 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 9 และ 11 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 13  



 

 7 TSA 600 (ปรับปรุง) 

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง  

17. ก่อนการรับงานใหม่หรือการรับงานต่อเนื่องส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32-ก35) 

18. หากภายหลังการรับงานใหม่หรือการรับงานต่อเนื่องส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาผลกระทบที่เป็นไป

ได้ต่อการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก36) 

ขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

19. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21014 ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการว่ารับทราบและเข้าใจความรับผิดชอบในการให้ 

สิ่งต่อไปนี้แก่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37) 

(ก) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ บริหารของกลุ่มกิจการทราบซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัดท า 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ เช่น บันทกึ เอกสารหลักฐานและเร่ืองอื่นๆ  

(ข) ข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาจร้องขอจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือ

ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และ 

(ค) การเข้าถึงบุคคลต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการโดยไม่มีข้อจ ากดั ซึ่งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

พิจารณาว่ามีความจ าเป็นเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น 

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือบุคคลทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

20. หากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่าผู้บริหารของกลุ่มกิจการไม่สามารถ

ให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลหรือไม่สามารถให้เข้าถึงบุคคลภายในกลุ่มกิจการได้

อย่างไม่มีข้อจ ากัดเนื่องจากข้อจ ากัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ 

ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ต้องพิจารณาผลกระทบที่ เป็นไปได้ต่อ 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก38–ก46) 

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือบุคคลทีก่าํหนดโดยผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

21. หากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการสรุปว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก43–ก46) 

(ก) ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเนื่องจากข้อจ ากดัที่ก าหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ และ 

(ข) ผลกระทบที่อาจมีขึ้นจากข้อจ ากัดนี้ จะส่งผลให้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กลุ่มกจิการ 

 

14
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ข) และ 8(ข) 



 

 8 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้อง 

(1) ไม่ตอบรับงาน (ในกรณีที่เป็นการรับงานใหม่) หรือถอนตัวจากงานตรวจสอบ (ในกรณีที่

เป็นการรับงานต่อเนื่อง) หากกฎหมายหรือข้อบังคับอนุญาตให้ท าได้ หรือ 

(2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามผู้สอบบัญชีปฏิเสธการรับงานตรวจสอบหรือในกรณี

ที่ไม่สามารถถอนตัวออกจากงานตรวจสอบได้ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการหลังจากได้ปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการมากเท่าที่เป็นไปได้แล้ว 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบญัชีของกลุ่มกิจการ 

22. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30015 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องจัดท าและ

ปรับปรุง (เมื่อเหมาะสม) กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการ  ในการนี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47–ก50) 

(ก) กจิการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51) 

(ข) ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา  

และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก52–ก56) 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

23. ในจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจะ

สามารถมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก57) 

24. ในการประเมินที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 23 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะให้ความร่วมมือกับผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจะปฏิบัติงานตามที่

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการร้องขอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก58) 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

25. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)16 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องรับผิดชอบในการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก59–ก60 และ ก87) 

(ก) ท าให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มทราบถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่

เหมาะสมตามลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ และ 

 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 7-10ก 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 17  



 

 9 TSA 600 (ปรับปรุง) 

(ข) ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

ทรัพยากรของงานตรวจสอบ 

26. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)17 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก61–ก68) 

(ก) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มมีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม (รวมถึงมีเวลาเพียงพอ) ในการ

ปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายที่กจิการภายในกลุ่ม และ  

(ข) หากส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขหรือผลการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม หรือข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการสามารถเข้าถึงได้ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณา

ความเกี่ยวข้องของข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 26(ก) 

27. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับงานที่

จะปฏบิัติที่กจิการภายในกลุ่มโดยไม่ให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม หาก 

(ก) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ18 หรือ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก69–ก70) 

(ข) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเร่ืองที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 23‒26 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก71) 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ 

28. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)19 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางของลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต

ของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม และการสอบทาน

งานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยพิจารณาถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก72–ก77) 

(ก) เร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินของกลุ่มกิจการสูงหรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ระบุได้ตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) และ 

 

17
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25-26 

18 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 14 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 29 



 

 10 TSA 600 (ปรับปรุง) 

(ข) เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม

กจิการ 

การสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

29. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ของแต่ละฝ่ายและความคาดหวังของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงความคาดหวังว่าการสื่อสาร

ระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

ตลอดการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก78–ก87) 

การท าความเขา้ใจกลุ่มกิจการและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วขอ้งและระบบควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 

30. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)20 ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการต้องรับผิดชอบในการท าความเข้าใจเรื่องดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก88–ก92) 

(ก) กลุ่มกจิการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก93–ก95) 

(1) โครงสร้างองค์กรของกลุ่มกจิการและรูปแบบธุรกจิของกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึง 

ก. ที่ตั้งในการด าเนินงานหรือการท ากจิกรรมของกลุ่มกจิการ 

ข. ลักษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มกิจการและระดับของความ

คล้ายคลึงกนัของเร่ืองดังกล่าวทั่วทั้งกลุ่มกจิการ และ 

ค. ระดับของการบูรณาการระหว่างรูปแบบธุรกิจของกลุ่มกิจการกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอท)ี 

(2) ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกจิการและหน่วยธุรกจิภายใน

กลุ่มกจิการ และ 

(3) มาตรการที่ใช้ภายในและภายนอกในการประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน

ของกจิการหรือหน่วยธุรกจิ 

(ข) แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และความสม ่าเสมอของนโยบายการบัญชีและ

วิธปีฏบิัติทางบัญชีทั่วทั้งกลุ่มกจิการ และ 

(ค) ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึง 

(1) ลักษณะและระดับของการใช้การควบคุมร่วมกัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก96–ก99 

และ ก102) 

(2) กลุ่มกิจการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินมาไว้ที่ส่วนกลาง

หรือไม่ และอย่างไร (ถ้าใช่) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก100–ก102) 

 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ 19-27 



 

 11 TSA 600 (ปรับปรุง) 

(3) กระบวนการจัดท างบการเงินรวมที่กลุ่มกิจการใช้ ซึ่งรวมถึงการจัดท างบการเงิน

รวมในระดับย่อย (ถ้ามี) และรายการปรับปรุงเพื่อจัดท างบการเงินรวม และ 

(4) วิธกีารที่ผู้บริหารของกลุ่มกจิการสื่อสารเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สนับสนุนการจัดท างบ

การเงินของกลุ่มกจิการและความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ในระบบสารสนเทศและองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายในของ 

กลุ่มกิจการไปยังผู้บริหารของกิจการหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก103–ก105) 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

31. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารไปยังผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในเร่ืองต่อไปนี้ ใน

เวลาที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก106) 

(ก) เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการปฏิบัติงาน

ตามวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ใน

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

(ข) ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55021 ความสมัพันธห์รือรายการของบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการและบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก107) 

(ค) ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)22 เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่

ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

32. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มสื่อสารในเร่ืองต่อไปนี้

ในเวลาที่เหมาะสม 

(ก) เร่ืองที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มพิจารณาว่าเกี่ยวข้องในการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด 

(ข) รายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่ผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการไม่ได้ระบุมาก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก107) 

(ค) เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ระบุโดยผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่อาจท า ให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ 

 

21
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บคุคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่ 17 

22
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 



 

 12 TSA 600 (ปรับปรุง) 

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

33. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)23 บนพื้นฐานความเข้าใจที่

ได้รับตามย่อหน้าที่ 30 ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบในการระบุและประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ซึ่ งรวมถึงความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก108–ก113) 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

34. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)24 ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการต้องประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตามวิธีการประเมิน 

ความเสี่ยงของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มให้เกณฑ์ที่

เหมาะสมในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก114–ก115) 

ความมีสาระส าคญั 

35. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 32025 และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45026 

เมื่อประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกรวมในงบการเงินของ

กลุ่มกิจการมีการกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งกิจการภายในกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและ 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องก าหนด 

(ก) ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกจิการภายในกลุ่ม  เพื่อจัดการกบัความเสี่ยงจาก

การรวม ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มต้องต ่ากว่าความมี

สาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก116–ก120) 

(ข) จ านวนขั้นต ่าที่จะต้องสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบเมื่อพบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงในข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่มีจ านวนสูงกว่านั้น  จ านวน

ขั้นต ่าดังกล่าวต้องไม่สูงกว่าจ านวนที่ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดส าหรับงบการเงินของกลุ่ม

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก121) 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

36. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารจ านวนต่างๆ ที่ก าหนดตามย่อหน้าที่ 35 ไปยังผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก122–ก123) 
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การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ประเมินไว ้

37. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33027 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องรับผิดชอบใน

การก าหนด ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่จะใช้ ซึ่งรวมถึง 

การก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่จะปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมทั้งลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่จะน าไปปฏิบัติที่กิจการภายในกลุ่มเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก124–ก139) 

กระบวนการจดัทํางบการเงินรวม 

38. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบในการออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

งบการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดท างบการเงินรวมที่ได้ประเมินไว้  

ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก140) 

(ก) การประเมินว่ากิจการและหน่วยธุรกิจทั้งหมดได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

ตามที่ก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และถูกรวมในการ

ออกแบบและการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับกระบวนการจัดท า 

งบการเงินรวมในระดับย่อย (ถ้ามี) หรือไม่ 

(ข) การประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และความถูกต้องของรายการปรับปรุงและ

การจัดประเภทใหม่ส าหรับการจัดท างบการเงินรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก141) 

(ค) การประเมินว่าดุลยพินิจของผู้บริหารในกระบวนการจัดท างบการเงินรวมชี้ ให้เห็นถึง

ความเป็นไปได้ที่จะเกดิความล าเอยีงของผู้บริหารหรือไม่ และ 

(ง) การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

เป็นผลมาจากการทุจริตในกระบวนการจัดท างบการเงินรวมที่ประเมินไว้ 

39. หากข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ไม่ได้จัดท าขึ้ นตามนโยบายการบัญชี

เดียวกันกับที่ใช้กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องประเมินว่าข้อมูล

ทางการเงินนั้นได้มีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าและน าเสนอใน 

งบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

40. หากงบการเงินของกลุ่มกิจการได้รวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่มีรอบ

ระยะเวลาการรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้อง

รับผิดชอบในการประเมินว่ามีการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อข้อมูลทางการเงินเหล่านั้นตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

41. เมื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบ 

หรือปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารกับผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มเห็นว่าเกี่ยวข้องกบัการออกแบบการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการที่ประเมินไว้  

42. ส าหรับเร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินของกลุ่มกิจการอยู่ในระดับสูง หรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ซึ่งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้ก าหนดให้

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องประเมินความเหมาะสม

ของการออกแบบและการปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก142) 

43. เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมในกระบวนการ

จัดท างบการเงินรวมซึ่งรวมถึงการจัดท างบการเงินรวมในระดับย่อย ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก143)  

44. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าข้อมูลทางการเงินที่ระบุในการสื่อสารของผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ 45(ก)) เป็นข้อมูลทางการเงินที่ได้รวมอยู่ในงบการเงินของ

กลุ่มกจิการหรือไม่  

การประเมินการสือ่สารของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มและความเพียงพอของงาน 

45. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กับการสรุปงานของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

การสื่อสารดังกล่าวต้องรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก144) 

(ก) การระบุข้อมูลทางการเงินที่ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับการร้องขอให้

ปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบ 

(ข) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตามที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการร้องขอ

หรือไม่ 

(ค) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ

งานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ หรือไม่ 

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกบักรณีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

(จ) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้รับการแก้ไขและที่ไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่ระบุโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่งมีมูลค่า

สูงกว่าจ านวนขั้นต ่าที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการได้สื่อสารไว้ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 36 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก145) 
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(ฉ) ข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกดิความล าเอยีงของผู้บริหาร 

(ช) รายละเอียดข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ระบุได้จากการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารตรวจสอบ 

(ซ) การทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม พนักงาน

ที่อยู่ที่กิจการภายในกลุ่มและมีบทบาทส าคัญในระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 

หรือผู้ อื่น ซึ่ งการทุจริตนั้นมีผลท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญของข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม  

(ฌ) เร่ืองที่มีนัยส าคัญอื่นที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มได้สื่อสารหรือคาดว่าที่จะสื่อสาร

กบัผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกจิการภายในกลุ่ม 

(ญ) เร่ืองอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือที่ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะแจ้งให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบ ซึ่งรวมถึง

ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้ร้องขอจาก

ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม และ 

(ฎ) สิ่งที่ตรวจพบหรือข้อสรุปโดยรวมของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก146) 

46. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้อง 

(ก) ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ (ตามความเหมาะสม) เกี่ยวกับเร่ืองส าคัญที่พบจากการสื่อสาร

กบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ 45 และ 

(ข) ประเมินว่าการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการหรือไม่  หากการสื่อสารดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก147) 

47. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องประเมินว่ามีความจ าเป็นต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด  ในการ

ประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องพิจารณา (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก148–ก149) 

(ก) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติ 

(ข) ความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  

26(ก) และ 

(ค) การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม และการสอบ

ทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

48. หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการสรุปว่างานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่เพียงพอ

ส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องก าหนดวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมที่จะต้องปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดยผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการ 



 

 16 TSA 600 (ปรับปรุง) 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่งบการเงิน 

49. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 56028 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงการร้องขอผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มให้

ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ตามความเหมาะสม)) ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจต้อง

ปรับปรุงหรือเปิดเผยในงบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก150) 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

50. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งผู้ สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการหากทราบถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินที่อาจต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยใน 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก150) 

การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

51. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33029 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องประเมินว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจากการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

หรือไม่ ซึ่งรวมถึงงานที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มซึ่งผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก151–ก155) 

52. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็น

จากการตรวจสอบกลุ่มกจิการส าหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ไม่ว่า

จะเป็นที่ระบุโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการหรือที่ได้รับการสื่อสารจากผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม) และสถานการณ์ใดๆ ที่ท าให้ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก156) 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

53. รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการต้องไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม เว้นแต่จะถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ มีการอ้างอิงดังกล่าว หาก 

การอ้างอิงดังกล่าวถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า 

การอ้างอิงนั้นไม่ถือเป็นการลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการหรือส านักงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการส าหรับการแสดง

ความเหน็ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก157–ก158)  

  

 

28
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน” ย่อหน้าที่ 6-7 

29
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 26 
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การสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

54. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับภาพรวมของขอบเขต

และช่วงเวลาของการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงภาพรวมของงานที่จะปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก159) 

55. หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการพบการทุจริตหรือได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

(ดูย่อหน้าที่ 45(ซ)) หรือมีข้อมูลที่บ่งชี้ ว่าอาจมีการทุจริต ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการต้องสื่อสาร

เร่ืองดังกล่าวไปยังผู้บริหารของกลุ่มกจิการในระดับที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แจ้งเร่ือง

ดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบหลักในการป้องกันและการตรวจจับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ

ความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก160) 

56. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือด้วยเหตุผลอื่นให้

แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

กิจการ  ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องร้องขอให้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการแจ้ง

ผู้บริหารของกิจการหรือหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบซึ่งอาจมี

นัยส าคัญต่องบการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจนั้นแต่ผู้บริหารของกิจการหรือหน่วยธุรกิจอาจ

ยังไม่ทราบ  หากผู้บริหารของกลุ่มกจิการปฏเิสธที่จะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวไปยังผู้บริหารของกิจการ

หรือหน่วยธุรกจิ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล

ของกลุ่มกิจการ  หากเร่ืองดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้อง

พิจารณาว่าจะแนะน าให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่ออกรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับ

งบการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจจนกว่าเร่ืองดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือไม่ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ

ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและการรักษาความลับของผู้ ประกอบวิชาชีพ  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก161–ก162) 

การสือ่สารกบัผูที้มี่หนา้ทีก่าํกบัดแูลของกลุ่มกิจการ 

57. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสารเร่ืองดังต่อไปนี้ กับผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ 

นอกเหนือจากที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)30 และ มาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับอื่นๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก163) 

(ก) ภาพรวมของงานที่จะปฏิบัติที่กิจการภายในกลุ่ม และลักษณะของการมีส่วนร่วมของ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกบังานที่จะปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก164) 

(ข) กรณีต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพบจากการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มซึ่งก่อให้เกดิความกังวลเกี่ยวกบัคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มและวิธทีี่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการตอบสนองต่อประเดน็ดังกล่าว 

 

30
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” 
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(ค) การจ ากัดขอบเขตของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เช่น เร่ืองส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจ ากดั

การเข้าถึงบุคคลหรือข้อมูล 

(ง) การทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของ

กจิการภายในกลุ่ม พนักงานที่มีบทบาทส าคัญในระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 

หรือผู้ อื่น ซึ่ งการทุจริตนั้นมีผลท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในทีพ่บ 

58. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26531 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องก าหนดว่า

ข้อบกพร่องที่พบในระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการจ าเป็นต้องสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการหรือผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือไม่  ในการก าหนดดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกจิการต้องพิจารณาข้อบกพร่องของการควบคุมที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

พบและถูกสื่อสารไปยังผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 45(ช) (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก165) 

เอกสารหลกัฐาน 

59. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23032 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการจ าเป็นต้องมีเพียงพอเพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ

นั้นมาก่อน สามารถเข้าใจลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ หลักฐานที่

ได้รับและข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกับเร่ืองส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ในการประยุกต์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23033 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องมีการจัดท าเอกสารหลักฐาน

งานตรวจสอบที่เกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก166–ก169 และ ก179–ก182) 

(ก) เร่ืองส าคัญที่เกี่ยวกบัการจ ากดัการเข้าถึงบุคคลหรือข้อมูลภายในกลุ่มกจิการที่ได้พิจารณา

ไว้ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจรับงานใหม่หรือรับงานต่อเนื่อง หรือที่เกิดขึ้นภายหลังการรับงาน

ใหม่หรือรับงานต่อเนื่อง และวิธตีอบสนองต่อเร่ืองเหล่านั้น 

(ข) หลักเกณฑ์ที่ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการใช้ในการก าหนดกิจการภายในกลุ่มเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก170) 

(ค) หลักเกณฑ์ในการก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มและ

จ านวนขั้นต ่าของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มที่ก าหนดให้สื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

 

31 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของ

กจิการ” 

32 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 8 

33
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 1-3, 9–11, ก6–ก7 และภาคผนวก 
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(ง) หลักเกณฑ์ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการใช้ในการก าหนดว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงมีเวลาเพียงพอ) ในการปฏบิัติงาน

ตามวิธกีารตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายที่กจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก171) 

(จ) เร่ืองส าคัญจากการท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวใน

ย่อหน้าที่ 30(ค) 

(ฉ) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวโดยผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการ  ซึ่งรวมถึงการสอบทานเอกสารหลักฐานงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มเพิ่มเติม (ตามความเหมาะสม) ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 47 (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก172–ก178) 

(ช) เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 

(1) เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริต บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการด าเนินงาน

ต่อเนื่อง ซึ่งได้สื่อสารตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 32 (ถ้ามี) 

(2) เ ร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับข้อสรุปของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการที่ เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 45) ซึ่งรวมถึงวิธกีารที่ผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกิจการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญที่ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

(ซ) การประเมินและการตอบสนองของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการส าหรับเร่ืองที่ตรวจสอบ

พบหรือข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวกับเร่ืองที่อาจมีผลกระทบที่

มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1-2) 

ก1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ (ตามความเหมาะสม) ในการประยุกต์

ข้อก าหนดและแนวทางปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ซึ่งรวมถึงส าหรับ

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงาน

ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
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ก2. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  134 ครอบคลุมงานที่ ต้องมีการสอบทานคุณภาพงาน  

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 235 เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพ รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ 

การจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการสอบทานคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงส าหรับการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ 

ก3. กิจการหรือหน่วยธุรกิจของกลุ่มกิจการอาจจัดท างบการเงินส าหรับกลุ่มของตนเองโดยรวมข้อมูล

ทางการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกิจของกลุ่มนั้น (นั่นคือ กลุ่มย่อย)  มาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้

ใช้กับการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มย่อยดังกล่าวที่จัดท าเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย 

ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือเหตุผลอื่นด้วย 

ก4. กจิการที่เป็นนิติบุคคลหนึ่งกจิการอาจประกอบไปด้วยหน่วยธุรกจิมากกว่าหนึ่งหน่วย เช่น บริษัทที่

มีการด าเนินงานในหลายแห่ง เช่น ธนาคารที่มีหลายสาขา  เมื่อหน่วยธุรกจิเหล่านั้นมีลักษณะ เช่น 

สถานที่ตั้งที่แยกต่างหาก ผู้บริหารที่แยกต่างหาก หรือระบบสารสนเทศที่แยกต่างหาก (ซึ่งรวมถึง

บัญชีแยกประเภททั่วไปที่แยกต่างหาก) และข้อมูลทางการเงินจากแหล่งเหล่านั้นถูกรวมอยู่ 

ในการจัดท างบการเงินส าหรับกจิการที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั งบการเงินดังกล่าวเข้าค าจ ากดัความ

ของงบการเงินของกลุ่มกิจการ เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินของ

กจิการหรือหน่วยธุรกจิมากกว่าหนึ่งแห่งที่รวมกนัโดยผ่านกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

ก5. ในบางกรณี กิจการที่เป็นนิติบุคคลหนึ่งกิจการอาจตั้งค่าระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลทาง

การเงินส าหรับสายผลิตภัณฑ์หรือสายบริการมากกว่าหนึ่งสายเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานอื่นๆ  ในสถานการณ์

ดังกล่าว งบการเงินของกิจการนั้นไม่ใช่งบการเงินของกลุ่มกิจการ เนื่องจากไม่มีการรวมข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจมากกว่าหนึ่งแห่งผ่านกระบวนการจัดท างบการเงินรวม  

นอกจากนี้  การรวบรวมข้อมูลที่แยกเป็นประเภทต่างๆ (เช่น ในบัญชีแยกประเภทย่อย) เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

บริหารงานอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่แยกต่างหาก (เช่น ส่วนงาน) ตาม

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

กลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 4-5) 

ก6. ระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการรายงานทางการเงิน อาจสอดคล้องกับ

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มกิจการหรือไม่กไ็ด้  ตัวอย่างเช่น กลุ่มกิจการอาจถูกจัดตามโครงสร้าง

ทางกฎหมาย แต่ระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการอาจจัดโครงสร้างตามหน้าที่งาน กระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มบริการ) หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการบริหารงานหรือการรายงาน 

 

34 
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 

35 
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 “การสอบทานคุณภาพงาน” 
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ก7. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดว่าข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจบางแห่ง

อาจพิจารณารวมกนัเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบ ทั้งนี้

ขึ้ นกับความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรของกลุ่มกิจการและระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการ  

ตัวอย่างเช่น กลุ่มกิจการอาจประกอบด้วยกิจการที่เป็นนิติบุคคล 3 กิจการที่มีลักษณะธุรกิจ

คล้ายคลึงกัน ด าเนินงานในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียวกัน อยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดียวกัน และใช้

ระบบการควบคุมภายในร่วมกัน (ซึ่งรวมถึงระบบสารสนเทศด้วย)  ในสถานการณ์นี้  ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจที่จะรวมกิจการที่เป็นนิติบุคคลทั้ง 3 กิจการนี้ เป็นกิจการภายในกลุ่ม

หนึ่งกจิการ 

ก8. กลุ่มกิจการอาจรวมกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ซึ่งใช้กับกิจการหรือหน่วยธุรกิจหลายแห่ง 

ภายในกลุ่มกิจการไว้ที่ส่วนกลาง เช่น การใช้หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกัน  เมื่อกิจกรรมต่างๆ ที่

รวมอยู่ที่ส่วนกลางดังกล่าวเกี่ยวข้องกบักระบวนการรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการอาจก าหนดให้หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนันั้นเป็นกจิการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งกไ็ด้ 

ก9. ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับการก าหนดกิจการภายในกลุ่มโดยผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการคือ วิธีที่ผู้บริหารก าหนดส่วนงานด าเนินงานต่างๆ ตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูล

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง36 

การมีส่วนร่วมของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7-8) 

ก10. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจท าการตรวจสอบงบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อกจิการ

ภายในกลุ่มเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มก าลัง

ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเสรจ็สิ้นการตรวจสอบงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มแล้ว ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการอาจสามารถใช้งานตรวจสอบส าหรับงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มนั้นได้ หาก

ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเห็นว่างานดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจปรับงานที่ปฏิบัติในการตรวจสอบงบการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มให้ตรงกับความต้องการของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการด้วยกไ็ด้  ไม่ว่าจะเป็น

กรณีใด ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และ 

การสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

ก11. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)37 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าแนวทางในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ 

การสอบทานนั้นตอบสนองต่อลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือไม่  ย่อหน้าที่ ก76 

ให้ตัวอย่างวิธีการต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจใช้เพื่อให้บรรลุ

 

36
 ดูตัวอย่างในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 “ส่วนงานด าเนินงาน” เป็นต้น 

37
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 30(ข) 
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ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว และอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการวางแผนที่จะใช้งานจากการตรวจสอบงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ท าเสรจ็แล้ว 

ก12. ตามที่อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20038 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดโดยผู้สอบบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงใน

การสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขึ้นอยู่กบัทั้งประสิทธิผล

ของวิธีการตรวจสอบและการน าวิธีการตรวจสอบนั้นไปปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี  ดังนั้น ความเสี่ยง

จากการตรวจสอบได้รับอิทธิพลจากเร่ืองต่างๆ เช่น การวางแผนที่เพียงพอ การมอบหมาย

ทรัพยากรที่เหมาะสมต่องานตรวจสอบ การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ

การควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ได้ปฏบิัติ 

ก13. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเป็นแนวคิดที่กว้างกว่าความเสี่ยงจากการรวมที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 

14(ก) และย่อหน้าที่ ก19  ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจมีความเป็นไปได้สูงที่ยอดรวม 

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไขและที่ตรวจสอบไม่พบอาจเกิน 

ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมของกลุ่มกิจการเนื่องจากวิธีการตรวจสอบอาจท าแยก

จากกันส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มต่างๆ  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ต้องก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงจาก 

การรวมให้อยู่ในระดับต ่าที่เหมาะสม 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)39 ให้ตัวอย่างของอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและ

สงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงความล าเอียงของผู้สอบบัญชีโดย 

ไม่รู้ตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อออกแบบและ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบและประเมินหลักฐานการตรวจสอบ  นอกจากนี้  มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ได้ให้แนวทางการด าเนินการที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

อาจท าเพื่อลดอุปสรรคในการใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ 

ก15. ข้อก าหนดและค าอธิบายการน าไปปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564)40 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)41 และมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่นๆ ระบุถึงการใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้รวมตัวอย่างที่แสดงให้

เห็นว่าการจัดท าเอกสารหลักฐานงานตรวจสอบอาจช่วยให้หลักฐานเกี่ยวกบัการใช้การสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพได้อย่างไร 

 

38
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก45 

39
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก34-ก36 

40
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ ก238 

41
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ ก11 
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ก16. สมาชิกทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และการสอบทานงานของ

บุคคลเหล่านั้นโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบว่ากลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบได้ใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ก17. การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจได้รับ

ผลกระทบจากเร่ืองต่างๆ เช่น  

• ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสถานที่ตั้งที่ต่างกันอาจได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อลักษณะของความล าเอียงของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มผู้นั้น 

• โครงสร้างที่ซับซ้อนของกลุ่มกิจการบางกลุ่มอาจก่อให้เกิดปัจจัยที่เพิ่มโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  นอกจากนี้  

โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตตามที่กล่าวใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24042 ดังนั้น จึงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มข้ึนหรือความเชี่ยวชาญ

เพิ่มเติมเพื่อท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกจิและกจิกรรมของกจิการหรือหน่วยธุรกิจ

บางแห่ง 

• ลักษณะและขอบเขตของรายการระหว่างกันภายในกลุ่ม (เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกับ

หลายกิจการและหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการ หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันจ านวนมาก) กระแสเงินสด หรือสัญญาการก าหนดราคาโอน อาจก่อให้เกิด

ความซับซ้อนเพิ่มเติม  ในบางกรณี เร่ืองดังกล่าวอาจก่อให้เกดิปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต 

• เมื่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการอยู่ภายใต้กรอบเวลาการรายงานที่เร่งรัดซึ่งก าหนดโดย

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ อาจเป็นการสร้างแรงกดดันต่อสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้ น   ในสถานการณ์เช่นนี้  กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอาจต้องใช้เวลาเพิ่มข้ึนเพื่อซักถามถึงสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้อย่างเหมาะสม ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม หรือสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม 

ก18. การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการรวมถึงการคงไว้

ซึ่งการตื่นตัวส าหรับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของ

กิจการภายในกลุ่ม และผู้บริหารของกลุ่มกิจการ เกี่ยวกับเร่ืองที่อาจมีนัยส าคัญต่องบการเงินของ

กลุ่มกจิการ  

 

 

42 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 

ภาคผนวก 1 
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ค าจ ากดัความ 

ความเสีย่งจากการรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ก)) 

ก19. ความเสี่ยงจากการรวมมีอยู่ในทุกการตรวจสอบงบการเงิน แต่มีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องท า

ความเข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เนื่องจากมีความเป็นไป

ได้สูงกว่าที่จะมีการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่จัดกระจายอยู่ทั่วทั้งกิจการภายในกลุ่ม  โดยทั่วไป ความเสี่ยงจากการรวม

จะเพิ่มข้ึนตามจ านวนที่เพิ่มข้ึนของกิจการภายในกลุ่มที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบแยกต่างหาก ไม่

ว่าจะตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือสมาชิกอื่นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ข)) 

ก20. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่

จะมีการปฏบิัติงานตรวจสอบ  ย่อหน้าที่ ก7 อธบิายว่าข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกิจ

บางแห่งอาจน ามาพิจารณารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบ  อย่างไรกต็าม ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

ครอบคลุมกจิการและหน่วยธุรกจิทั้งหมดที่มีข้อมูลทางการเงินรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ค)) 

ก21. การอ้างอิงถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในมาตรฐานฉบับนี้ หมายรวมถึงผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจมาจาก

ส านักงานเครือข่าย ส านักงานที่ไม่ใช่ส านักงานเครือข่าย หรือส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการ (เช่น สาขาอื่นภายในส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ) 

ก22. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจท าการทดสอบแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง

ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูล หรืออาจปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่ม  ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ไม่ถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก23. ย่อหน้าที่ 24 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะร่วมมือกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ซึ่ง

รวมถึงการที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติงานตามที่ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ร้องขอ  ย่อหน้าที่ ก58 ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ไม่สามารถให้ค ายืนยันดังกล่าวได้ 
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ผูบ้ริหารของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ง)) 

ก24. ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบข้อมูลทางการเงินหรือกจิกรรมอื่นๆ 

(เช่น การประมวลผลรายการที่หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั) ที่เกดิขึ้นที่กจิการหรือหน่วยธุรกิจซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ  เมื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของ

กิจการหรือหน่วยธุรกิจบางแห่งรวมกันเป็นกิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่ ง หรือก าหนดว่า

หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกันเป็นกิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่ง (ดูย่อหน้าที่ ก7-ก8) ผู้บริหาร

ของกิจการภายในกลุ่มหมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบข้อมูลทางการเงินหรือการประมวลผล

รายการซึ่งมีการน าวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มนั้นๆ ไปปฏิบัติ  ในบางกรณี 

อาจไม่มีผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มที่แยกต่างหากและผู้บริหารของกลุ่มกจิการอาจรับผิดชอบ

โดยตรงส าหรับข้อมูลทางการเงินหรือกจิกรรมอื่นๆ ของกจิการภายในกลุ่มนั้น 

ผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ญ)) 

ก25. ในกรณีที่มีผู้ สอบบัญชีร่วมในการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเดียวกัน ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบร่วมกันเหล่านั้นและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบร่วมกันเหล่านั้น รวมกันเป็น “ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ” และ “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ” ในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้   อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอบบัญชีร่วมเหล่านั้น 

หรืองานที่ผู้สอบบัญชีร่วมคนหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีร่วมคนอื่นเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2 และ 14(ฎ)) 

ก26. ข้อก าหนดส าหรับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการอาจระบุไว้ในแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลต่อการก าหนดข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ

หน่วยธุรกิจที่จะรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ  ตัวอย่างเช่น แม่บทบางแม่บทก าหนดให้

ต้องมีการจัดท างบการเงินรวมเมื่อกิจการ (บริษัทใหญ่) ควบคุมกิจการอื่นอย่างน้อยหนึ่งกิจการ 

(เช่น บริษัทย่อย) ผ่านส่วนได้เสียส่วนใหญ่หรือวิธีการอื่น  ในบางกรณี แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีหรือยินยอมให้มีข้อก าหนดแยกต่างหากส าหรับการน าเสนองบการเงิน

ผนวกรวม  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจอนุญาตให้มีการน าเสนองบการเงินผนวกรวม ได้แก่ 

กจิการที่ไม่มีบริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการบริหารร่วมกนั 

ก27. ค าว่า “กระบวนการจัดท างบการเงินรวม” ตามที่ใช้ในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความหมายเดียวกันกับ “การจัดท างบการเงินรวม” หรือ “งบการเงินรวม” 

ตามที่ก าหนดหรืออธิบายไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงิน  แต่ค าว่า “กระบวนการจัดท า 

งบการเงินรวม” ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการจัดท า 

งบการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่า 
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ก28. รายละเอียดของกระบวนการจัดท างบการเงินรวมจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มกิจการ ขึ้นอยู่กับ

โครงสร้างและระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการรายงานทางการเงิน  

อย่างไรกต็าม กระบวนการจัดท างบการเงินรวมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น การตัด

รายการและยอดคงเหลือระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ และผลกระทบของรอบระยะเวลารายงาน

ที่แตกต่างกนั (ถ้ามี) ส าหรับกจิการหรือหน่วยธุรกจิที่รวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกจิการ (ถ้ามี) 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 11 และ 16) 

ก29. อาจเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการที่จะจัดการกับข้อก าหนดทั้งหมดในมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) เพียง

คนเดียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

จ านวนมากที่อยู่ในสถานที่หลายแห่ง  ในการบริหารคุณภาพที่ระดับงานตรวจสอบ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)43 อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบมอบหมาย

การออกแบบหรือการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ งานหรือการด าเนินการต่างๆ ให้กับสมาชิก

อื่นๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อช่วยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ  ดังนั้น 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมอบหมายการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ 

งานหรือการด าเนินการให้กับสมาชิกอื่นๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและสมาชิกเหล่านี้ อาจ

มอบหมายการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ งานหรือการด าเนินการต่อไปอีกได้  ในสถานการณ์

ดังกล่าว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบยังคงต้องรับผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการได้มาซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบ 

ก30. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นโดยส านักงาน หรือที่เป็นข้อก าหนดที่ใช้ร่วมกันของเครือข่าย

หรือบริการของเครือข่าย44 อาจช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการในการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม และสนับสนุนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบ

บัญชีของกจิการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

ก31. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)45 อธิบายว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ช่วยสร้างและเน้นย า้วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการแสดงพฤติกรรม

ที่คาดหวังไว้ในขณะที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 16(ก) 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสื่อสารโดยตรงกับสมาชิกอื่นของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และเน้นย ้าการสื่อสาร

ดังกล่าวด้วยพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(เช่น การปฏบิัติให้เหน็เป็นแบบอย่าง) 

 

43
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 15 

44
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 48–52 

45
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก28 



 

 27 TSA 600 (ปรับปรุง) 

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง 

การพิจารณาวา่จะสามารถคาดหวงัไดอ้ย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พียงพอและ

เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17-18) 

ก32. ในการพิจารณาว่าจะสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจท า 

ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ เช่น 

• โครงสร้างของกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร 

• กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมและ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย เศรษฐกจิและการเมืองที่กจิกรรมเหล่านั้นเกดิขึ้น 

• การใช้องค์กรที่ให้บริการ 

• การใช้หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั 

• กระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

• ความสามารถของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในการ 

 เข้าถึง (อย่างไม่มีข้อจ ากัด) ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของ

กลุ่มกิจการ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการ

ภายในกลุ่ม และข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกิจการภายในกลุ่มที่

บันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยี และ 

 ปฏิบัติงานที่จ าเป็นส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (ในกรณีที่

เหมาะสม) 

• การมอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

ก33. ในกรณีการรับงานใหม่ส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจท า 

ความเข้าใจในเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก32 ได้จาก 

• ข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

• การสื่อสารกบัผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

• การสื่อสารกบัผู้ที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการ และ 

• การสื่อสารกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้ สอบบัญชีคนก่อน (ในกรณีที่

เหมาะสม)  

ก34. ในกรณีการรับงานต่อเนื่อง ความสามารถในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพออาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญในเรื่องต่างๆ เช่น 

• โครงสร้างของกลุ่มกิจการ (เช่น การเพิ่มขึ้นของกิจการใหม่ การจ าหน่ายกิจการ การร่วมค้า 

การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดระบบการรายงานทางการเงินของ

กลุ่มกจิการ) 
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• กจิกรรมของกจิการภายในกลุ่มที่มีความส าคัญต่อกลุ่มกจิการ 

• องค์ประกอบของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือ

ผู้บริหารหลักของกจิการภายในกลุ่มที่คาดว่าจะมีการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบ 

• ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในเร่ืองความซื่อสัตย์และความรู้ความสามารถ

ของผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ก35. การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจมีความ

ซับซ้อนเพิ่มเติมเมื่อกิจการภายในกลุ่มตั้งอยู่ในประเทศที่ ไม่ใช่ประเทศของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการ เนื่องจากมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา รวมทั้งกฎหมายหรือข้อบังคับที่

แตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจสร้างข้อจ ากัดส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มในการส่งเอกสารหลักฐานออกนอกประเทศ หรือสงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือ

การระบาดของโรค อาจจ ากัดการเข้าถึงของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการส าหรับเอกสารหลักฐาน

งานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ย่อหน้าที่ ก180 เสนอวิธีที่อาจ

เป็นไปได้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี้  

ก36. ข้อจ ากัดต่างๆ อาจเกิดขึ้ นหลังจากที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการรับงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการแล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการ

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ   ข้อจ ากัดดังกล่าวอาจรวมในเร่ืองที่มี

ผลกระทบกบั  

• การเข้าถึงของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

(ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องการ)  

(ดูย่อหน้าที่ 20 และ 21) หรือ 

• งานที่จะปฏบิัติส าหรับข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

ย่อหน้าที่ ก45–ก46 อธิบายผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อจ ากัดดังกล่าวต่อรายงานของผู้สอบ

บัญชีส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก37. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21046  ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเห็นชอบข้อตกลงในการรับ

งานสอบบัญชีกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล (ตามที่เหมาะสม)  ข้อตกลงในการรับงานสอบ

บัญชีระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เร่ืองอื่นที่อาจรวมอยู่ในข้อตกลงในการรับงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ได้แก่ 

• การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้อง

ไม่ถูกจ ากดั เท่าที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

46
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 9 และ 10(ง) 
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• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารที่ส าคัญระหว่างผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกจิการภายในกลุ่มหรือกบัผู้บริหารของ

กจิการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกบัข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญของการควบคุม

ภายใน 

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่มี

อ านาจในการก ากบัดูแลกับกจิการหรือหน่วยธุรกจิเกี่ยวกับเร่ืองการรายงานทางการเงินที่

อาจเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และ 

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการควรได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่กิจการภายในกลุ่ม หรือ 

ร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติงานที่กจิการภายในกลุ่ม 

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือบุคคล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20-21) 

ก38. ข้อจ ากดัในการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลไม่สามารถขจัดข้อก าหนดที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้อง

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ  

ก39. การเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลสามารถถูกจ ากัดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย

ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือสถานการณ์อื่นๆ เช่น สงคราม 

เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือการระบาดของโรค  ย่อหน้าที่ ก180 อธิบายถึงวิธีที่ผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการอาจสามารถขจัดข้อจ ากัดในการเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก40. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจสามารถขจัดข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือ

บุคคลได้ ตัวอย่างเช่น 

• หากการเข้าถึงผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกิจการภายใน

กลุ่มถูกจ ากัด ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจร้องขอให้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือ 

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการช่วยขจัดข้อจ ากัดนั้นหรือขอข้อมูลโดยตรงจาก

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการ 

• หากกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจพิจารณาว่ามีเง่ือนไข (เช่น ในข้อตกลงในกจิการร่วมค้า หรือ

ข้อตกลงในสัญญาการลงทุนประเภทอื่น) ที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของ

กจิการโดยกลุ่มกจิการหรือไม่ และร้องขอให้ผู้บริหารของกลุ่มกจิการใช้สทิธดิังกล่าว 

• หากกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้

เสยี และกลุ่มกจิการมีตัวแทนซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารหรือเป็นสมาชิกของผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแลของกจิการที่ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจสอบถามว่า

ตัวแทนหรือสมาชิกเหล่านั้นสามารถให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่บุคคลเหล่านั้น

ได้มาจากการท าหน้าที่ในบทบาทเหล่านั้นได้หรือไม่ 



 

 30 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ก41. หากกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียและ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการถูกจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลที่กิจการนั้น ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการอาจสามารถได้รับข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ

กจิการ เช่น 

• ข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารของกลุ่มกิจการมีอยู่ เนื่องจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการต้อง

ได้รับข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อจัดท างบการเงินของกลุ่ม

กจิการด้วยเช่นกนั 

• ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว เอกสารการเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะ หรือราคาที่ซื้อขายล่าสดุของตราสารทุนในกจิการที่ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

การที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่เป็น 

เร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพิจารณาความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่ประเมินไว้

และการพิจารณาแหล่งข้อมูลอื่นที่อาจยืนยันหรือมีส่วนสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ)47  

ก42. หากกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียและ  

การเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลของกิจการดังกล่าวถูกจ ากัด ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณา

ว่าข้อจ ากัดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับ  

ความเหมาะสมของการใช้วิธส่ีวนได้เสยีในการบันทกึบัญชีหรือไม่ 

ก43. หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เนื่องจากข้อจ ากดัในการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคล ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจ  

• สื่อสารข้อจ ากัดเหล่านั้นไปยังส านักงานของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่ อช่วย 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการก าหนดวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม  ตัวอย่างเช่น 

ส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจสื่อสารกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ

ข้อจ ากัดดังกล่าวและส่งเสริมให้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการสื่อสารกับหน่วยงานที่มีอ านาจ

ก ากับดูแล  วิธีนี้ อาจเป็นประโยชน์เมื่อข้อจ ากัดเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการสอบบัญชี

จ านวนมากในประเทศเดียวกันหรือโดยส านักงานเดียวกัน เช่น เนื่องจากเกิดสงคราม 

เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือการระบาดของโรคในระบบเศรษฐกจิส าคัญแห่งหนี่ง 

• ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ต้องสื่อสารข้อจ ากัดเหล่านั้นกับหน่วยงานที่มี

อ านาจก ากบัดูแล หน่วยงานที่รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ก44. ข้อจ ากัดในการเข้าถึงอาจมีผลกระทบอื่นๆ ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ตัวอย่างเช่น หาก

ข้อจ ากัดถูกก าหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจต้องพิจารณาอีก

คร้ังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของค าตอบของผู้บริหารของกลุ่มกิจการที่ได้จากการสอบถามของ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ และพิจารณาใหม่ว่าข้อจ ากัดดังกล่าวก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

ความซ่ือสตัย์สจุริตของผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

 

47
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 7(ข) 
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ผลกระทบของขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือบุคคลทีมี่ต่อรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรบังบการเงินของ

กลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20-21) 

ก45. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)48 ให้ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกีาร

ตอบสนองกับสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ  ภาคผนวก 1 แสดงตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีแบบมีเง่ือนไขจาก

การที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอใน

ส่วนที่เกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่มที่บันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสีย 

กฎหมายหรือขอ้บงัคับหา้มผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการปฏิเสธการรบังานตรวจสอบ

หรือถอนตวัจากงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20-21) 

ก46. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการปฏิเสธ  

การรับงานตรวจสอบหรือถอนตัวจากงานตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ก าหนดและห้ามมิให้ถอนตัวก่อนสิ้นสุดระยะเวลานั้น  นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทางเลือกในการปฏิเสธหรือถอนตัวจากงานในภาครัฐ เนื่องจากลักษณะของ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือการค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  ในสถานการณ์เหล่านี้  ข้อก าหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังคงใช้กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ส่วนผลกระทบของการที่

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบญัชีของกลุ่มกิจการ 

ลกัษณะทีท่ําซํา้และต่อเนือ่งของการวางแผนและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก47. ตามที่อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30049 การวางแผนงานตรวจสอบไม่ใช่ขั้นตอนที่ท า

แยกต่างหากในงานตรวจสอบ แต่เป็นกระบวนการที่จะต้องท าซ ้าและต่อเนื่องกันไปโดยตลอด 

โดยมักจะเร่ิมต้นไม่นานหลังจาก (หรือต่อเนื่องกับ) การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีในคร้ังก่อน และ

ต่อเนื่องไปจนกว่างานสอบบัญชีในคร้ังปัจจุบันจะเสรจ็สิ้นลง  ตัวอย่างเช่น เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่

ไม่คาดหมาย มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากการประเมิน

ความเสี่ยงหรือวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน

กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ รวมทั้ง

ปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามการพิจารณา 

ความเสี่ยงที่ประเมินใหม่  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจปรับเปล่ียนการก าหนด

กิจการภายในกลุ่มที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการมี

ส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30050 ก าหนดให้

 

48
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 ย่อหน้าที่ 10 
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ผู้ สอบบัญชีต้องปรับให้เป็นปัจจุบันและเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ  

แผนการสอบบัญชีตามความจ าเป็นในระหว่างการสอบบัญชี 

การกาํหนดกลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบญัชีของกลุ่มกิจการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 22) 

ก48. ในกรณีการรับงานใหม่ส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจมีความ

เข้าใจเบื้ องต้นเกี่ยวกับกลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในของกิจการ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร

ของกลุ่มกิจการ ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ และการสื่อสารกับผู้บริหารของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือผู้สอบบัญชีคนก่อน (ในกรณีที่เหมาะสม)  ในกรณีการรับงานต่อเนื่องส าหรับงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความเข้าใจเบื้ องต้นของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจได้มาจาก 

การตรวจสอบในปีก่อน  ความเข้าใจเบื้องต้นนี้อาจช่วยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการพัฒนา

ความคาดหวังเบื้องต้นเกี่ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล

ที่อาจมีนัยส าคัญ 

ก49. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับระหว่างกระบวนการรับงานใหม่และ 

รับงานต่อเนื่องในการก าหนดกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกจิการและแผนการสอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการ เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ 

ก50. กระบวนการก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชีของ 

กลุ่มกิจการ รวมทั้งความคาดหวังเบื้ องต้นเกี่ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีนัยส าคัญในระดับงบการเงินของกลุ่มกิจการ อาจช่วยผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการในการก าหนดเบื้องต้นส าหรับเร่ืองต่างๆ เช่น 

• ลักษณะการตรวจสอบว่าตรวจสอบแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ที่กิจการภายในกลุ่ม หรือ 

ทั้งสองแบบผสมกนั และ 

• ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานตรวจสอบที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น การออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยง 

วิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม หรือทั้งสองแบบผสมกนั) 

กิจการภายในกลุ่มทีจ่ะมีการปฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22(ก))  

ก51. การก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่จะได้รับการตรวจสอบเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ  ตัวอย่างของเร่ืองที่อาจมีอิทธิพลต่อการก าหนดดังกล่าวของผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการ ประกอบด้วย 

• ลักษณะของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกดิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ใน 

งบการเงินของกลุ่มกจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่ม เช่น 
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 กจิการหรือหน่วยธุรกจิที่จัดตั้งขึ้นหรือได้มาใหม่ 

 กจิการหรือหน่วยธุรกจิที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

 รายการค้าที่มีนัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 รายการค้าที่มีนัยส าคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกจิ 

 การผันผวนผิดปกติที่ระบุจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ท าในระดับกลุ่มกิจการ

ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)51 

• สัดส่วนของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มี

นัยส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่กระจายอยู่ตามกิจการภายในกลุ่ม โดยพิจารณา

ในแง่ของขนาดและลักษณะของสินทรัพย์ หนี้ สิน และรายการ ซึ่งมีอยู่ตามสถานที่หรือ

หน่วยธุรกจิ เทยีบกบังบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การคาดการณ์ว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญทั้งหมดใน 

งบการเงินของกลุ่มกิจการจากงานตรวจสอบที่วางแผนไว้ส าหรับข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มที่ระบุ 

• ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องของ 

การควบคุมที่พบในกจิการภายในกลุ่มจากการตรวจสอบงวดก่อน 

• ลักษณะและขอบเขตของการใช้การควบคุมร่วมกันทั่วทั้งกลุ่มกิจการ และหากคล้ายคลึงกัน 

กลุ่มกิจการรวมศูนย์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินไว้ที่ส่วนกลาง

หรือไม่ อย่างไร 

ทรพัยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22(ข)) 

ก52. เร่ืองที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับทรัพยากรที่จ าเป็นในการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมทั้งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และอาจรวมถึงเร่ืองต่างๆ 

ต่อไปนี้  เช่น 

• ความเข้าใจในกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มที่จะได้รับการตรวจสอบ และการเลือกว่า

การตรวจสอบจะปฏิบัติแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ที่กิจการภายในกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ

ผสมกนั 

• ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มอาจมีประสบการณ์และความรู้ ในเชิงลึกมากกว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่กิจการภายในกลุ่มด าเนินงานอยู่ รวมทั้งกฎหมาย

หรือข้อบังคับ การด าเนินธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ  นอกจากนี้  การมี

ส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่ซับซ้อนอาจมีความจ าเป็น 

 

51
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ 14(ข) 



 

 34 TSA 600 (ปรับปรุง) 

• ความคาดหวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่อาจเป็นไปได้ 

• ปริมาณหรือสถานที่ของทรัพยากรที่จะจัดสรรส าหรับการตรวจสอบบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น 

ขอบเขตของการกระจายตัวของกจิการภายในกลุ่มไปตามสถานที่ต่างๆ อาจส่งผลกระทบ

ต่อความจ าเป็นในการให้ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในบาง

สถานที่ 

• การเข้าถึง  ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจ ากัดในการเข้าถึงของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการใน

กิจการภายในกลุ่มในบางประเทศ การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

อาจมีความจ าเป็น 

• ลักษณะของกิจกรรมของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงความซับซ้อนหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านของการด าเนินงาน 

• ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่และระดับของ

การรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางของระบบนั้น  ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มอาจเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อระบบการควบคุมภายในเป็นแบบไม่รวมศูนย์ 

• ประสบการณ์ที่ผ่านมากบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก53. ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจออกแบบหรือปฏบิัติ 

• วิธกีารประเมินความเสี่ยง 

• วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ประเมินไว้ 

ก54. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มขึ้ นอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

มักจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ แต่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจให้

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมเพียงบางขั้นตอน  แม้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในวิธกีารประเมินความเสี่ยง ผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกจิการยังอาจปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มว่ามีการเปล่ียนแปลง

ที่มีนัยส าคัญในธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของกิจการภายในกลุ่มที่อาจมีผลกระทบต่อ

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

หรือไม่ 

ก55. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30052 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิก

หลักอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม สมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนของผู้สอบบัญชีของกิจการ
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ภายในกลุ่มอาจเป็นสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและจึงมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ  การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการวางแผน 

การสอบบัญชีเป็นการใช้ประสบการณ์และความเข้าใจอันลึกซึ้ งของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งจะช่วย

เพิ่มความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผน   ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่า  

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มผู้ ใดจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอบบัญชี ซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตที่จะคาดหวังให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการออกแบบและการปฏบิัติวิธกีารประเมินความเสี่ยงหรือวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม 

ก56. ตามที่อธิบายในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 153 อาจมีบางสถานการณ์ที่ค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีไม่เพียงพอเมื่อเทยีบกบัลักษณะและสถานการณ์ของงาน ซึ่งอาจลดความสามารถใน

การปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง  ระดับของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (ซึ่งรวมถึงการจัดสรรค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ให้กับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และขอบเขตที่ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรที่จ าเป็น อาจเป็นเร่ืองที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ การให้ความส าคัญทางการเงินและการด าเนินงานของ

ส านักงานอาจเป็นข้อจ ากัดในการก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่จะ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม   

ในสถานการณ์ดังกล่าว ข้อจ ากัดเหล่านี้ ไม่เป็นเหตุที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการสามารถเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการได้มาซึ่งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ

หรือข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม  

ความเพียงพอและเหมาะสมในการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 23-24) 

ก57. ในการประเมินว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจะสามารถมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมใน

งานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจท าความเข้าใจ

ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้นอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัใดๆ ที่จ ากัดการสื่อสารกับผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการ (ซึ่งรวมถึงข้อจ ากัดเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบให้กับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ) หรือไม่  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจ

ท าความเข้าใจว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มที่ ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

อาจใช้ภาษาอื่นและอาจจ าเป็นต้องแปลเพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการสามารถใช้งานหรือไม่ 
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ก58. หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่สามารถให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจ 

• ร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอธบิายเหตุผล 

• สามารถด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะ

ของงานที่ให้ปฏิบัติ หรือไม่เช่นนั้น ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 27 ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการอาจต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบังานที่จะปฏิบัติ

กจิการภายในกลุ่มเองโดยไม่ได้ให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25) 

ก59. เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานที่กิจการภายในกลุ่มเพื่อการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

งานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ  ข้อก าหนดดังกล่าวอาจ

แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากข้อก าหนดที่ใช้กับผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเมื่อท าการ

ตรวจสอบงบการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่น ในประเทศของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก60. ในการท าให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มทราบถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะให้ข้อมูลหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ทรัพยากรของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26) 

ก61. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)54 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ต้องพิจารณาว่ามีการมอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม  เมื่อไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอหรือ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ และอาจร้อง

ขอผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้จัดหา

ทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อไป 

ความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก62. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)55 ให้แนวทางปฏิบัติในเร่ืองที่ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจใช้เมื่อพิจารณาความรู้ และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

 

54
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25 

55
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก71 
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ตรวจสอบ  การพิจารณานี้มีความส าคัญอย่างย่ิงในการตรวจสอบกลุ่มกจิการเมื่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบมีผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มรวมอยู่ด้วย  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

(ปรับปรุง)56 ชี้ ให้เห็นว่านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดให้ส านักงานหรือผู้สอบ

บัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบใช้มาตรการที่ต่างไปจากที่ใช้กับบุคลากรในการท าความเข้าใจว่า

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานอื่นมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมในการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบหรือไม่ 

ก63. การพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมหรือไม่นั้น

เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและได้รับอิทธพิลจากลักษณะและสถานการณ์

ของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  การพิจารณานี้ ส่งผลต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ 

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงาน

ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก64. ในการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายหรือไม่นั้น ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น 

• ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความรู้ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ความสามารถเฉพาะทางของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น ความรู้ เฉพาะ

ส าหรับอุตสาหกรรม) 

• ระดับที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้ระบบ

การบริหารคุณภาพที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม 

 ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการท างานหรือไม่ (เช่น วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบหรือ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ใช้นโยบายหรือวิธีปฏิบัติร่วมกันที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ (เช่น 

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงาน หรือการให้ค าปรึกษา) 

 อยู่ภายใต้กจิกรรมการติดตามผลที่ใช้ร่วมกนัหรือไม่ หรือ 

 มีสิ่งอื่นร่วมกนัหรือไม่ ซึ่งรวมถึงมีผู้น าหรือสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมร่วมกนั 

• ความสอดคล้องหรือความคล้ายคลึงกนัของ 

 กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือระบบกฎหมาย 

 ภาษาและวัฒนธรรม 

 การศึกษาและการฝึกอบรม 

 การก ากับดูแลทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย และการให้ความเชื่อมั่นในเร่ืองคุณภาพ

จากภายนอก หรือ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก24 
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 องค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ 

• ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจากการมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้บริหาร

ของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล และบุคลากรหลักอื่นๆ เช่น ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

ก65. วิธกีารพิจารณาความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจรวมถึง  

• การประเมินข้อมูลที่ส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการสื่อสารไปยังผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึง 

 การสื่อสารอย่างต่อเนื่องของส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลและแก้ไข ใน

สถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

มาจากส านักงานเดียวกนั57  

 ข้อมูลจากเครือข่ายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมการติดตามผลที่ด าเนินการโดย

เครือข่ายส าหรับส านักงานเครือข่ายต่างๆ58
 

 ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทางวิชาชีพที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็น

สมาชิก หน่วยงานที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับใบอนุญาต หรือ

บุคคลที่สามอื่นๆ 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินไว้

กบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• การร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยืนยันความเข้าใจในเร่ืองที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 25 เป็นลายลักษณ์อกัษร 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

กับเพื่อนร่วมงานในส านักงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ได้

ท างานโดยตรงกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มผู้นั้น 

• การขอรายงานการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้เผยแพร่ 

ก66. ส านักงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มอาจเป็นสมาชิกของเครือข่ายเดียวกันและอาจอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่ใช้ร่วมกันของเครือข่าย

หรือใช้บริการเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน59  ในการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมี

ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสามารถพึ่งพาข้อก าหนดของ

เครือข่ายดังกล่าวได้ เช่น ข้อก าหนดด้านการอบรมทางวิชาชีพหรือการรับสมัครพนักงาน หรือ

ข้อก าหนดที่ให้ใช้วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและเคร่ืองมือที่ใช้ในการน าไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

 

57
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 47 

58
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 51(ข) 

59
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก19 และ ก175 
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ตามที่กล่าวในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 160 ส านักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ และส านักงานอาจ

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเสริมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการเครือข่ายเพื่อให้เหมาะสมกบั

การใช้ในระบบการจัดการคุณภาพของส านักงาน 

การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี  

ก67. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)61 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ต้องพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี

ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรวมแล้วมีความรู้และความสามารถที่

เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงมีเวลาที่เพียงพอ) ที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ  หากผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

อาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการอาจปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเกี่ยวกบัการประเมินความรู้และ

ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก68. ในการพิจารณาว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมหรือไม่ ผู้สอบ

บัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น ตามที่

อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)62 เมื่อผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มใช้เทคนิคหรือเคร่ืองมืออัตโนมัติบางอย่างในการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

ว่าการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออัตโนมัติเหล่านั้นจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามที่ระบุในค าสั่ง 

การปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

การน าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไปใช้ในการ

ปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 27) 

ก69. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)63 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ต้องรับผิดชอบในการท าให้สมาชิกอื่นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทราบเกี่ยวกับข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ และ

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ซึ่งรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานที่

จัดการกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ) และความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเมื่อทราบว่ามีการฝ่าฝืนเกดิขึ้น  นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานอาจครอบคลุมการ

ฝ่าฝืนข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและการด าเนินการ

ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจใช้ในสถานการณ์เหล่านั้นตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจระบุ

การสื่อสารที่เป็นการเฉพาะกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลในสถานการณ์ที่พบการละเมิดข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ64 

ก70. หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้กับงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ และการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

รับการจัดการอย่างน่าพอใจตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการไม่สามารถใช้งานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มผู้นั้นได้  

ก71. ความกงัวลอย่างมากคือ ความกงัวลที่ ในดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการ ไม่สามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจ

สามารถจัดการกับความกังวลที่อยู่ในระดับที่ต ่ากว่าความกังวลอย่างมาก เช่น ความกังวลเกี่ยวกบั

ความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น การขาดความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เฉพาะด้าน) หรือข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มไม่ได้ด าเนินการในสภาพแวดล้อม

ที่มีการก ากบัดูแลผู้สอบบัญชีอย่างแขง็ขัน โดยการให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการมีส่วนร่วมในงาน

ของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มขึ้ นหรือโดยการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมส าหรับข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มนั้นโดยตรง 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28) 

ก72. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)65 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ต้องพิจารณาว่าลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ 

การสอบทานงานได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐาน

วิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบและทรัพยากรที่มอบหมายหรือจัดหาให้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ วิธีที่ใช้ในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การสอบทานโดยทั่วไปจะอ้างอิงถึงทั้งการด าเนินการตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานของ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการและการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงกบังานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก73. ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วย

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็นจ านวนมากที่อาจอยู่ในสถานที่หลายแห่ง ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมอบหมายการออกแบบหรือการปฏิบัติงานตามวิธีการ
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ตรวจสอบ งานหรือการด าเนินการต่างๆ ให้กบัสมาชิกอื่นของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อช่วย

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 11) 

ก74. หากผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมาจากส านักงานอื่นที่นอกเหนือจากส านักงานของ 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติอาจแตกต่างกันหรืออาจใช้มาตรการที่แตกต่าง

กัน ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกเหล่านั้นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการสอบทานงานของสมาชิกดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานอาจก าหนดให้ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการใช้มาตรการที่แตกต่างจากที่ ใช้กับสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในส านักงานหรือเครือข่าย (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ เนื้อหาและ

ช่วงเวลาในการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการใช้ค าสั่งการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ออกโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ)  มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ได้ให้ตัวอย่างของมาตรการซึ่งอาจจ าเป็นต้องด าเนินการใน

สถานการณ์ดังกล่าว66  

ก75. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว อาจถูกปรับให้เหมาะสมตาม

ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ และ 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินไว้  

ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการได้ระบุกิจการภายในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะขยายขอบเขตของการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มผู้นั้น และสอบทานเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มดังกล่าวให้ละเอียดมากขึ้น 

• ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม  ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่เคยมีประสบการณ์ท างานร่วมกับ

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจสื่อสารในค าสั่ง 

การปฏิบัติงานให้มีรายละเอียดมากขึ้ น ปรึกษาหารือบ่อยคร้ังขึ้ นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมากขึ้น หรือมอบหมายให้ผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นท า

การก ากบัดูแลผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มผู้นั้นในขณะปฏบิัติงาน 

• สถานที่ตั้งของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงระดับการกระจายตัวของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ (รวมทั้งเมื่อมีการใช้หน่วยงาน

บริการที่ใช้ร่วมกนั) 
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• การเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ตัวอย่างเช่น เมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้มีการส่งเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มออกนอกประเทศของผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจสามารถสอบทานเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบที่สถานที่ตั้ งของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือสอบทานจาก

ทางไกลผ่านการใช้เทคโนโลยี หากไม่มีข้อห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (ดูย่อหน้าที่  

ก179-ก180) 

ก76. มีวิธีการต่างๆ มากมายที่ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจใช้เพื่อบรรลุ 

ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เช่น 

• การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตลอดการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่ง

รวมถึงการสื่อสารต่างๆ ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

• การประชุมหรือโทรศัพท์หาผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงที่ระบุและประเมินไว้ ประเดน็ สิ่งที่พบและข้อสรุป 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด้วย 

ตัวบุคคลหรือจากระยะไกล หากกฎหมายหรือข้อบังคับอนุญาตให้ท าได้ 

• การมีส่วนร่วมในการประชุมปิดงานและการประชุมที่ส าคัญอื่นระหว่างผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มและผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 

ก77. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)67  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสมระหว่าง

การตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักฐานของงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการที่

เกี่ยวกบั  

• เร่ืองที่ส าคัญต่างๆ 

• การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมี 

ข้อโต้แย้งที่พบในระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรุปที่ได้ และ 

• เร่ืองอื่นๆ ที่ในดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบดังกล่าวโดยผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการมักเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงการสอบทานเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ก148) 

 

 

67
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 31 และ ก92-ก93 
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การสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29) 

ก78. การสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมและชัดเจนระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนไป

ยังผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่จะท า และ

เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการคาดหวังว่าจะได้รับการสื่อสาร ช่วยท าให้เกดิการสื่อสารแบบสอง

ทางที่มีประสิทธิผล  การสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยังช่วยก าหนดความคาดหวังส าหรับผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่ม และช่วยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบ

บัญชีของกจิการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว  นอกจากนี้  การสื่อสาร

ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสามารถเน้นย ้าถึง 

ความจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะต้องใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพในงานที่ท าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก79. ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจสนับสนุนการสื่อสารแบบสองทางให้มีประสทิธผิล รวมถึง 

• ความชัดเจนของค าสั่งการปฏบิัติงานส าหรับผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมาจากส านักงานอื่นและอาจไม่คุ้นเคยกับ

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

• ความเข้าใจร่วมกันว่าผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

งานตรวจสอบที่ถูกร้องขอให้ปฏบิัติตามความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่ม

ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องและการด าเนินการที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้ นจาก

กระบวนการสื่อสาร 

• รูปแบบของการสื่อสาร  ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ต้องให้ความสนใจอย่างรวดเร็วอาจเป็น 

การเหมาะสมมากกว่าหากได้ปรึกษาหารือผ่านการประชุมแทนที่จะเป็นการสื่อสาร 

ทางอเีมล 

• ความเข้าใจร่วมกันของบุคคลที่มาจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารการสื่อสารเร่ืองบางเร่ือง  

• กระบวนการเพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มใช้ในการด าเนินการและรายงาน

กลับมาส าหรับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการสื่อสารไป 

ก80. การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มขึ้ นอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ซึ่งรวมถึงลักษณะและขอบเขตของการมี

ส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพที่ใช้ร่วมกันหรือข้อก าหนด

ของเครือข่ายหรือบริการเครือข่ายที่ใช้ร่วมกนั 
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รูปแบบของการสื่อสาร 

ก81. รูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

อาจแตกต่างกนัไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของงานตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติ  และระดับในการบูรณาการความสามารถในการสื่อสารกับ

เคร่ืองมือตรวจสอบที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการ  

ก82. รูปแบบของการสื่อสารอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น 

• ความส าคัญ ความซับซ้อน หรือความเร่งด่วนของประเดน็ 

• ปัจจัยที่ประเดน็ดังกล่าวได้สื่อสารหรือคาดหวังให้สื่อสารไปยังผู้บริหารของกลุ่มกิจการ

และผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

ก83. การสื่อสารระหว่างผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจ 

ไม่จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างไรกต็าม การสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจเสริมด้วยการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(เช่น ชุดค าสั่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่ จะให้ปฏิบัติ) เมื่อผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือส่งเสริมความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัเร่ืองบางเร่ือง  นอกจากนี้   

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจประชุมกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับเร่ืองส าคัญหรือเพื่อสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องของ  

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก84. ย่อหน้าที่ 45 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ  ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก146 รูปแบบและเนื้ อหาของงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ได้รับการร้องขอให้ปฏบิัติ 

ก85. ไม่ว่ารูปแบบของการสื่อสารจะเป็นแบบใด ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการจัดท าเอกสาร

หลักฐานของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นๆ 

ช่วงเวลาในการสื่อสาร 

ก86. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารจะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ของงานตรวจสอบ สถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏิบัติ รวมทั้งการด าเนินการที่คาดหวังให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น 

การสื่อสารเกี่ยวกับการวางแผนอาจมักท าในช่วงต้นของงานตรวจสอบ และอาจเกิดขึ้ นในช่วง 

การให้ความเหน็ชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี หากเป็นการตรวจสอบกลุ่มกจิการคร้ังแรก 
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การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25 และ 29) 

ก87. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)68  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการอาจมีหน้าที่ภายใต้ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการ

สื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มทราบ69  หน้าที่ดังกล่าวของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการในการสื่อสารการไม่ปฏิบัติหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏบิัติ

อาจครอบคลุมถึงกรณีของผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่ต้องมี

การสอบบัญชีตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือด้วยเหตุผลอื่น แม้ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

การท าความเขา้ใจกลุ่มกิจการและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วขอ้งและระบบควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก88. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)70 ให้ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกิจการ  

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ตัวอย่างเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

ที่อาจเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในในบริบทของสภาพแวดล้อมของ

กลุ่มกิจการ และขยายความเกี่ยวกับวิธีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 

2564) ไปใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ก89. ความเข้าใจเกี่ยวกบักลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกจิการ แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการอาจได้มาจากการสื่อสารกบั 

• ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือ บุคคลที่เหมาะสมอื่นๆ 

ภายในกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หากมีหน่วยงานนั้น) 

และบุคคลที่มีความรู้ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ  นโยบายและ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการ และกระบวนการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม

กจิการ 

• ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม หรือ 

• ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่นๆ ส าหรับ 

งบการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกจิที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกจิการ 

 

68
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน”  

69
 ดูตัวอย่างในย่อหน้าที่ R360.17 และ R360.18 ของ ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี รวมถึง มาตรฐานเรือ่งความเป็น

อิสระ ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชพีบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) 

70
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ 19-27 และ ก50-ก183 
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ก90. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกิจการ การระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม อาจ

ด าเนินการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบที่ต้องการ และอาจบันทกึ

ผลในหลายรูปแบบ  ดังนั้น เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบและ

การปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจจ าเป็นต้องสื่อสาร

แนวทางที่ต้องการกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือระบุค าสั่งการปฏบิัติงาน 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก91. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)71 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานตรวจสอบกลุ่มกิจการและสมาชิกที่ส าคัญในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องปรึกษาหารือ

ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและโอกาสที่งบการเงินของกจิการ

อาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  การพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานตรวจสอบกลุ่มกิจการในการให้สมาชิกท่านใดในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมปรึกษาหารือ

และหัวข้อที่จะปรึกษาหารือ ขึ้นอยู่กับเร่ืองต่างๆ เช่น ความคาดหวังเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และความคาดหวังเบื้ องต้นว่าจะให้

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมหรือไม่ 

ก92. การปรึกษาหารือเป็นการสร้างโอกาสส าหรับ 

• การแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกิจการภายในกลุ่ม 

ซึ่งรวมถึงความรู้ที่ว่ากจิกรรมใดของกจิการภายในกลุ่มที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง 

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกิจการ  

และลักษณะที่ ปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่องอาจมีต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

• การแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่างบการเงินของกลุ่มกิจการอาจมีโอกาสในการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในส่วน

ใดและอย่างไร  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24072 ก าหนดให้การปรึกษาหารือของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องมุ่งเน้นว่างบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตได้อย่างไรและในเร่ืองใด ซึ่ง

รวมถึงวิธกีารทุจริตที่อาจเกดิขึ้นด้วย 

• การระบุนโยบายที่ผู้ บริหารของกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่มใช้ ซึ่ งอาจเกิด 

ความล าเอียงหรือถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารก าไรที่สามารถน าไปสู่การรายงาน 

ทางการเงินที่ทุจริต 

 

 

71
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ 17 

72
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 16 
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• การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ทราบซึ่งกระทบต่อกลุ่มกจิการและอาจก่อให้เกิด

สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันต่อผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือ

ผู้อื่นให้กระท าการทุจริต เปิดโอกาสส าหรับการกระท าการทุจริต หรือบ่งชี้ ธรรมเนียม

ปฏิบัติหรือสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายใน

กลุ่มหรือผู้อื่นหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าการทุจริตได้ 

• การพิจารณาความเสี่ยงที่ผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มจะ

แทรกแซงการควบคุมที่ก าหนดไว้ 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการทุจริตที่พบ หรือข้อมูลซึ่งบ่งชี้ ว่ามีการทุจริต 

• การระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการภายในกลุ่มที่อาจมีอุปสรรคในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

• การพิจารณาว่างบการเงินของกิจการภายในกลุ่มได้จัดท าขึ้ นตามนโยบายการบัญชี

เดียวกันกับงบการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่ และถ้าไม่ นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

ถูกระบุและปรับปรุงอย่างไร (ในกรณีที่ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง)  

• การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งที่อาจมีอยู่ในกิจการ

ภายในกลุ่มอื่นๆ บางกจิการหรือทั้งหมดด้วย 

• การแบ่งปันข้อมูลที่อาจชี้ ให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศ 

เช่น การให้สนิบนและการใช้วิธปีฏบิัติเร่ืองราคาโอนที่ไม่เหมาะสม 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ 

ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการหรือความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซึ่งระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม และบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัรายอื่นๆ ที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบทราบ 

กลุ่มกิจการและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ก)) 

ก93. ความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรของกลุ่มกจิการและรูปแบบธุรกจิของกลุ่มกจิการอาจช่วยให้ผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกจิการเข้าใจในเร่ืองต่างๆ เช่น 

• ความซับซ้อนของโครงสร้างของกลุ่มกิจการ  กลุ่มกิจการอาจซับซ้อนกว่ากิจการเดี่ยว 

เนื่องจากกลุ่มกิจการอาจมีบริษัทลูก ส่วนงาน หรือหน่วยธุรกจิอื่นจ านวนมาก ซึ่งรวมถึงมี

สถานที่ตั้งหลายแห่ง  นอกจากนี้  โครงสร้างทางกฎหมายของกลุ่มกิจการอาจแตกต่างจาก

โครงสร้างการด าเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ ต่างๆ เช่น ความถูกต้องเหมาะสมในเพื่อ
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วัตถุประสงค์ทางภาษี โครงสร้างที่ซับซ้อนมักน ามาซึ่งปัจจัยที่อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิด 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เช่น การบันทกึบัญชีค่าความนิยม 

กิจการร่วมค้า หรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และความเพียงพอของ 

การเปิดเผยข้อมูล 

• ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ  การมีกลุ่มกิจการที่ตั้งอยู่ใน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หลายแห่งอาจน ามาซึ่งปัจจัยที่อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ตัวอย่างเช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันอาจ

เกี่ยวข้องกบัภาษา วัฒนธรรม และวิธกีารด าเนินธุรกจิ ที่แตกต่างกนั 

• โครงสร้างและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกจิการ 

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนมักน ามาซึ่งปัจจัยที่อาจเพิ่มโอกาสที่จะ

เกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  ตัวอย่างเช่น กลุ่มกจิการอาจมี

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนเนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลายระบบที่ ไม่ได้เชื่ อมโยงเข้าด้วยกันเนื่องจากการเพิ่มขึ้ นของกิจการใหม่หรือ 

การควบรวมกิจการที่เพิ่งเกิดขึ้น  ดังนั้น การท าความเข้าใจความซับซ้อนของการรักษา

ความปลอดภัยส าหรับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงช่องโหว่ของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล และด้านอื่นๆ ของสภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงอาจมีความส าคัญเป็นพิเศษ กลุ่มกิจการอาจใช้ผู้ ให้บริการ

ภายนอกหนึ่งรายหรือมากกว่าส าหรับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

ของกลุ่มกจิการ 

• ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมของข้อก าหนดทาง

กฎหมาย  กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกันอาจน ามาซึ่งปัจจัยที่อาจเพิ่มโอกาสที่จะ

เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ   กลุ่มกิจการอาจมีการ

ด าเนินงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ซับซ้อนมากในหลายประเทศที่แตกต่างกัน 

หรืออาจมีกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่ด าเนินการในหลายอุตสาหกรรมซึ่งแต่

ละอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกนั 

• ความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับบุคคลหรือกิจการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  การท าความเข้าใจความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์

ต่างๆ อาจซับซ้อนมากขึ้ นในกลุ่มกิจการที่ด าเนินงานในหลายประเทศ และเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของผ่านการตั้ งกิจการใหม่ การเพิ่มขึ้ นของกิจการใหม่  

การจ าหน่ายกจิการ หรือการร่วมค้า  ปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก94. การท าความเข้าใจระดับที่การด าเนินงานหรือกจิกรรมของกลุ่มกจิการมีความคล้ายคลึงกนัอาจช่วย

ในการระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่คล้ายคลึงกันทั่ว

ทั้งกจิการภายในกลุ่มต่างๆ และอาจช่วยในการออกแบบการตอบสนองที่เหมาะสม 
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ก95. ผู้บริหารของกลุ่มกจิการมักจะวัดและสอบทานผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการหรือหน่วย

ธุรกิจต่างๆ  การสอบถามผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจท าให้ได้ข้อมูลว่าผู้บริหารของกลุ่มกิจการ

อาศัยตัวชี้ วัดที่ส าคัญบางตัวเพื่อประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการและหน่วยธุรกจิ

ในกลุ่มกิจการและตัดสินใจด าเนินการ  ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการวัดผลการด าเนินงาน

ดังกล่าวอาจช่วยระบุ 

• เร่ืองที่มีโอกาสสูงในการเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (เช่น 

เนื่ องจากแรงกดดันต่อผู้ บริหารของกิจการภายในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

มาตรการวัดผลบางด้าน) 

• การควบคุมส าหรับกระบวนการรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ 

ระบบการควบคมุภายในของกลุ่มกิจการ 

ลักษณะและขอบเขตของการใช้การควบคุมร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ค)(1)) 

ก96. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจออกแบบการควบคุมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อด าเนินการในลักษณะ

เดียวกันในหลายกิจการหรือหลายหน่วยธุรกิจ (นั่นคือ การควบคุมที่ใช้ร่วมกัน)  ตัวอย่างเช่น 

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจออกแบบการควบคุมที่ใช้ร่วมกันส าหรับการบริหารสินค้าคงคลังที่

ด าเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดียวกันและน าไปปฏิบัติกับทุกกิจการหรือทุกหน่วย

ธุรกจิในกลุ่มกิจการ  การควบคุมที่ใช้ร่วมกนัอาจมีอยู่ในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม

ภายในของกลุ่มกิจการและอาจน าไปปฏิบัติในระดับต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ (เช่น ในระดับของ

การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการทั้งหมดหรือการรวมในระดับอื่นๆ ภายในกลุ่มกิจการ)  

การควบคุมที่ใช้ร่วมกนัอาจเป็นการควบคุมทางตรงหรือการควบคุมทางอ้อม  การควบคุมทางตรง

เป็นการควบคุมที่แม่นย าเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้   การควบคุม

ทางอ้อมเป็นการควบคุมเพื่อสนับสนุนการควบคุมทางตรง73 

ก97. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการนั้น

รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การควบคุมร่วมกันส าหรับองค์ประกอบเหล่านั้นทั่วทั้ง

กลุ่มกิจการ  ข้อพิจารณาที่อาจเกี่ยวข้องในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การควบคุมร่วมกัน

ส าหรับทั้งกลุ่มกจิการ รวมถึงการท าความเข้าใจว่า 

• การควบคุมได้รับการออกแบบจากส่วนกลางและต้องน าไปปฏิบัติตามที่ได้ออกแบบไว้ 

(คือโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน) ในบางกจิการภายในกลุ่มหรือทั้งหมดหรือไม่ 

• การควบคุมได้ถูกน าไปปฏิบัติและมีการติดตามผล (หากเหมาะสม) โดยบุคคลที่มีความ

รับผิดชอบและความสามารถที่คล้ายกันในทุกกิจการภายในกลุ่มที่น าการควบคุมนั้นไป

ปฏบิัติหรือไม่ 

 

73
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ ก5 
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• หากการควบคุมใช้ข้อมูลจากระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้นและด้านอื่นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสร้าง

ข้อมูลนั้นเหมือนกนัในทุกกจิการภายในกลุ่มหรือในทุกสถานที่หรือไม่ หรือ 

• หากการควบคุมเป็นแบบอัตโนมัติ การควบคุมนั้นถูกตั้งค่าในลักษณะเดียวกันในแต่ละ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับทุกกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ 

ก98. ในหลายกรณี อาจมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมใดเป็นการควบคุมที่

ใช้ร่วมกัน  ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจก าหนดให้กิจการและหน่วยธุรกิจทุกแห่งท า

การประเมินเป็นรายเดือนส าหรับรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่จัดท าโดยระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบหนึ่ง  หากรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ดังกล่าวถูกจัดท าโดยระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกันหรือมีการน าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไปด าเนินการ

แตกต่างกันในแต่ละกิจการหรือหน่วยธุรกิจ อาจจ าเป็นต้องพิจารณาว่าการควบคุมดังกล่าวถือว่า

เป็นการควบคุมที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ ทั้งนี้  เนื่องจากมีความแตกต่างในการออกแบบการควบคุมซึ่ง

อาจเกิดขึ้ นเนื่องจากระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน (เช่น ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเดียวกนัถูกตั้งค่าในลักษณะเดียวกนัทั่วทั้งกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ และมีการควบคุม

ทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลส าหรับทุกระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

แตกต่างกนัหรือไม่) 

ก99. การพิจารณาต าแหน่งของการควบคุมภายในกลุ่มกิจการ (เช่น การควบคุมที่ระดับการจัดท า 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการทั้งหมดหรือการควบคุมที่ระดับการรวมข้อมูลระดับอื่นๆ ภายใน

กลุ่มกจิการ) และระดับของการรวมศูนย์และการใช้การควบคุมร่วมกนัอาจมีความส าคัญต่อการท า

ความเข้าใจว่าข้อมูลมีการประมวลผลและควบคุมอย่างไร  ในบางสถานการณ์ การควบคุมอาจ

ด าเนินการอยู่ที่ส่วนกลาง (เช่น ด าเนินการอยู่เฉพาะในกจิการหนึ่งหรือหน่วยธุรกจิหนึ่ง) แต่อาจ

มีผลกระทบอย่างแผ่กระจายต่อกิจการอื่นหรือหน่วยธุรกิจอื่น (เช่น หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั

ซึ่งประมวลผลรายการให้กิจการอื่นหรือหน่วยธุรกิจอื่นภายในกลุ่มกิจการ)  การประมวลผลของ

รายการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกันอาจด าเนินการในลักษณะ

เดียวกันส าหรับรายการประเภทเดียวกันที่ได้รับการประมวลผลโดยหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกัน

นั้น ไม่ว่าจะเป็นของกจิการหรือหน่วยธุรกิจใด (เช่น กระบวนการ ความเสี่ยงและการควบคุมอาจ

เหมือนกนั ไม่ว่าแหล่งที่มาของรายการจะเป็นที่ใด)  ในกรณีเช่นนี้  อาจเป็นการเหมาะสมที่จะระบุ

การควบคุมและประเมินการออกแบบ รวมทั้งพิจารณาการน าการควบคุมไปปฏิบัติและทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมนั้น (หากเกี่ยวข้อง) โดยถือว่าเป็นกลุ่ม

ประชากรเดียวกนั 

กจิกรรมที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ค)(1)-(2)) 

ก100. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจรวมศูนย์กิจกรรมบางอย่างอยู่ที่ส่วนกลาง เช่น การรายงานทาง

การเงินหรืองานด้านบัญชีอาจถูกด าเนินการด้วยวิธีการที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางและปฏิบัติอย่าง

สม ่าเสมอ ส าหรับกลุ่มของรายการหรือข้อมูลทางการเงินอื่นที่มีลักษณะร่วมกันส าหรับหลาย
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กิจการหรือหน่วยธุรกิจ (เช่น เมื่อหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกันเป็นผู้ สร้าง อนุมัติ บันทึก 

ประมวลผล หรือรายงานรายการรายได้ต่างๆ) 

ก101. การท าความเข้าใจว่ากิจกรรมต่างๆ ที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางด าเนินการอย่างไรในโครงสร้าง

โดยรวมของกลุ่มกิจการ และการท าความเข้าใจในลักษณะของกิจกรรมนั้น อาจช่วยในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและ 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างความเหมาะสม  ตัวอย่างเช่น การควบคุมที่หน่วยงาน

บริการที่ใช้ร่วมกันอาจด าเนินการอย่างเป็นอิสระจากการควบคุมอื่นๆ หรืออาจขึ้ นอยู่กับ 

การควบคุมที่กจิการหรือหน่วยธุรกจิที่เป็นที่มาของข้อมูลทางการเงิน (เช่น รายการขายอาจเกดิขึ้น

และอนุมัติที่กจิการหรือหน่วยธุรกจิ แต่การประมวลผลอาจเกดิขึ้นที่หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั) 

ก102. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ใช้ร่วมกันหรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง  ในสถานการณ์ดังกล่าว การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล

ระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่

ใช้ร่วมกนัหรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางจะสนับสนุนการก าหนด

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่จะปฏบิัติทั่วทั้งกลุ่มกจิการ 

การสื่อสารเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สนับสนุนการจัดท างบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ค)(4)) 

ก103. กิจการหรือหน่วยธุรกิจของกลุ่มกิจการอาจใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากแม่บท

การรายงานทางการเงินส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการเนื่องจากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผล

อื่น  ในสถานการณ์ดังกล่าว ความเข้าใจในกระบวนการรายงานทางการเงินของผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการเพื่อปรับนโยบายการบัญชีและวันสิ้ นสุดงวดระยะเวลาการรายงานทางการเงินที่อาจ

แตกต่างจากของกลุ่มกิจการ (ถ้ามี) ช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเข้าใจว่ามีการปรับปรุง  

การกระทบยอดและการจัดประเภทใหม่อย่างไร และเร่ืองดังกล่าวด าเนินการจากส่วนกลางโดย

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือโดยกจิการหรือหน่วยธุรกจินั้นๆ 

ค าสั่งการปฏบิัติงานที่ผู้บริหารของกลุ่มกจิการให้กบักจิการหรือหน่วยธุรกจิ 

ก104. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)74  ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการต้องท าความเข้าใจว่าผู้บริหารของกลุ่มกจิการสื่อสารเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สนับสนุนการจัดท า

งบการเงินของกลุ่มกิจการอย่างไร  เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบเดียวกันและ

เปรียบเทียบกันได้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจออกค าสั่งการปฏิบัติงาน (เช่น สื่อสารนโยบาย

รายงานทางการเงิน) ให้กับกิจการหรือหน่วยธุรกิจ ต่างๆ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

กระบวนการรายงานทางการเงิน หรืออาจมีนโยบายที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งกลุ่มกิจการ  การท าความ

เข้าใจในค าสั่งการปฏิบัติงานของผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจส่งผลต่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ

 

74
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่ 25(ข) 



 

 52 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญใน

งบการเงินของกลุ่มกิจการ  ตัวอย่างเช่น ค าสั่งการปฏบิัติงานที่ไม่เพียงพออาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิด

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะบันทึกหรือประมวลผลรายการไม่

ถูกต้องหรือน านโยบายการบัญชีไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ก105. การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค าสั่งการปฏิบัติงานหรือนโยบายต่างๆ 

อาจรวมถึง 

• ความชัดเจนและสามารถปฏบิัติตามได้ของค าสั่งการปฏบิัติงานส าหรับการจัดท าชุดข้อมูล

ที่ต้องรายงานให้ครบสมบูรณ์ 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่าค าสั่งการปฏบิัติงานดังกล่าว 

o อธิบายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องและนโยบาย 

การบัญชีที่จะน ามาใช้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

o ระบุ ข้อมูลที่จ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่ อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการและความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

และข้อมูลแยกตามส่วนงาน 

o ระบุข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท ารายการปรับปรุงส าหรับงบการเงินรวมหรือไม่ 

เช่น รายการและก าไรที่ ยังไม่เกิดขึ้ นจริงระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ และ 

ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนัภายในกลุ่ม และ 

o มีการก าหนดตารางเวลาส าหรับการรายงานหรือไม่ 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31-32) 

ก106. ในระหว่างการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจสื่อสารเร่ืองในย่อหน้าที่ 31 

ไปยังผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มรายอื่น หากเร่ืองเหล่านั้นเกี่ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มเหล่านั้น  ย่อหน้าที่ ก144 ได้ยกตัวอย่างเร่ืองอื่นๆ ที่อาจจ าเป็นต้องสื่อสาร

ในเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก107.  ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในบางสถานการณ์อาจ

ท าให้ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินสูงกว่า

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน75  ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความเสี่ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ (ซึ่งรวมถึงที่

เกดิจากการทุจริต) ที่เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั อาจสงูขึ้น เมื่อ 

• โครงสร้างกลุ่มกจิการมีความซับซ้อน 

• ระบบสารสนเทศของกลุ่มกิจการไม่ได้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ดังนั้นการระบุและบันทึก

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัจึงไม่ค่อยมีประสิทธผิล และ 
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• มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดขึ้ นระหว่างกิจการและหน่วยธุรกิจ

ต่างๆ เป็นจ านวนมากหรือบ่อยคร้ัง 

การวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบโดยใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่

ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20076 จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงภายใต้สถานการณ์
เหล่านี้  

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 33) 

ก108. กระบวนการในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้ นซ ้าอย่างต่อเนื่ องและ

เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และอาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายความสามารถ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เมื่อกิจกรรมของกิจการภายในกลุ่มมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับเร่ืองเฉพาะด้าน หรือเมื่อมี

กิจการภายในกลุ่มหลายกิจการในหลายสถานที่ตั้ง  ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง 2564)77 ผู้สอบบัญชีก าหนดความคาดหวังเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่อาจเกิดขึ้ นและท าการระบุในเบื้ องต้น

เกี่ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญใน 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ  โดยอาศัยความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบักลุ่มกจิการและสภาพแวดล้อม

ของกลุ่มกจิการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ 

ก109. ความคาดหวังเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่อาจเกดิขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกลุ่มกิจการ (ซึ่ง

รวมถึงกิจการหรือหน่วยธุรกจิของกลุ่มกจิการ) และสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ด าเนินงาน

อยู่  จากความคาดหวังเบื้องต้นนั้น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจ (และมักจะ) ให้ผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในวิธีการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับกิจการหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ใน

การท าความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่ืองของกิจการหรือหน่วย

ธุรกิจเหล่านั้นที่อาจท าให้เกดิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ก110. ส าหรับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ระบุไว้ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบในการประเมิน

ความเสี่ยงสืบเนื่อง การประเมินดังกล่าวรวมถึงการประเมินโอกาสที่จะเกิดและขนาดของ

ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาด้วยว่า78 
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• ปัจจัยความเสี่ยงสบืเนื่องส่งผลอย่างไรต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลในระดับใด  

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการส่งผลอย่างไรต่อการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องส าหรับ 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับ 

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และส่งผลในระดับใด 

ก111. เมื่อได้ปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดได้ว่า 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

ที่ประเมินไว้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบางกิจการภายในกลุ่มเท่านั้น  

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การฟ้องร้องทางกฎหมายอาจมีอยู่ในกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่ด าเนินการในบางประเทศหรือใน

กจิการหรือหน่วยธุรกจิที่มีการด าเนินงานหรือกจิกรรมที่คล้ายคลึงกนัเท่านั้น 

ก112. ภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ เมื่อพิจารณาแต่ละเหตุการณ์หรือเง่ือนไข

หรือพิจารณาโดยรวม อาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

การทุจริต 

ก113. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24079  ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต  รวมทั้ง

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบให้ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้  ข้อมูลที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้  

• การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่อการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก

การทุจริตในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่ระบุโดย

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเป็นการเฉพาะ หรือประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตที่สูงกว่าปกติ 

• การมีกิจการภายในกลุ่มบางแห่งที่มีโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตสงูกว่าปกติ 
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• การมีปัจจัยเสี่ยงจากการทุจริตหรือข้อบ่งชี้ เกี่ยวกับความล าเอียงของผู้ บริหารใน

กระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

• วิธทีี่ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการติดตามผลของกระบวนการของผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตในกลุ่มกิจการ  และ 

การควบคุมที่ผู้บริหารของกลุ่มกจิการก าหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้  

• ค าตอบของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ บุคคลที่

เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (และ ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม ผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่มและอื่นๆ (หากเหมาะสม)) ต่อการสอบถามของผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการว่าบุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับการทุจริต หรือข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหา

เกี่ยวกบัการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกจิการหรือไม่ 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34) 

ก114. เมื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบ

และการปฏบิัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการยังคงต้องรับผิดชอบ

ในการท าความเข้าใจกลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการเพื่อให้เกณฑท์ี่เพียงพอในการ

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 33 

ก115. เมื่อหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากวิธีการประเมินความเสี่ยงไม่ได้ให้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการ

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)80 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมิน

ความเสี่ยงเพิ่มเติมจนกว่าจะได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ให้เกณฑด์ังกล่าว 

ความมีสาระส าคญั 

ความมีสาระสาํคัญในการปฏิบติังานของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35(ก)) 

ก116. ย่อหน้าที่  35(ก) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการก าหนดความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มส าหรับแต่ละกิจการภายในกลุ่มที่มีการปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบส าหรับข้อมูลทางการเงินที่น าไปรวมในงบการเงินของกลุ่มกิจการ จ านวนความมี

สาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกจิการภายในกลุ่มอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกจิการภายในกลุ่ม  

นอกจากนี้  จ านวนความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกจิการภายในกลุ่มส าหรับแต่ละกิจการ

ภายในกลุ่มไม่จ าเป็นต้องเป็นสัดส่วนตามหลักคณิตศาสตร์ของความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ ดังนั้น จ านวนรวมของจ านวนความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของ

กจิการภายในกลุ่มทั้งหมดอาจเกนิความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกลุ่มกจิการ 
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ก117.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้มีการก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน

ของกิจการภายในกลุ่มส าหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลของกจิการภายในกลุ่มที่มีการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ  อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์

เฉพาะของบางกลุ่มกิจการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลใดที่มกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในจ านวนที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระส าคัญโดยรวม

ส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการแต่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่พิจารณาจากงบการเงินของกลุ่มกิจการ  มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 32081 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ (ระดับ

หนึ่ง หรือหลายระดับ) เพื่อใช้กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลเหล่านั้น  ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจต้องพิจารณาว่าความมี

สาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มที่ต ่ากว่าจ านวนที่ ได้สื่อสารไปยังผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มอาจเหมาะสมส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่82 

ก118. การก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มไม่ใช่แค่การค านวณตาม

หลักคณิตศาสตร์แต่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการอาจค านึงถึงในการก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่ม 

รวมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้  

• ระดับของการกระจายตัวของข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของกลุ่มกิจการไปทั่วทั้ง

กิจการภายในกลุ่ม (เช่น เมื่อการกระจายตัวไปทั่วทั้งกิจการภายในกลุ่มอยู่ในระดับสูง 

ย่อมจะมีความเหมาะสมที่จะก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการ

ภายในกลุ่มให้ต ่าลงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากการรวม)  ความมีนัยส าคัญของกิจการ

ภายในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกิจการอาจมีผลกระทบต่อระดับการกระจายตัว

ดังกล่าว (เช่น หากกิจการภายในกลุ่มแห่งเดียวถือเป็นสัดส่วนที่ส าคัญต่อกลุ่มกิจการ 

ย่อมเป็นไปได้ที่การกระจายตัวไปทั่วทั้งกจิการภายในกลุ่มจะอยู่ในระดับต ่า) 

• ความคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะ ความถี่ และขนาดของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ในข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม เช่น 

o การมีความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่ม (เช่น ประเดน็ทางการบัญชีที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมเฉพาะ รายการที่ผิดปกติ

หรือซับซ้อน) 

o ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ขัดกับข้อเทจ็จริงที่พบที่กิจการภายใน

กลุ่มจากการตรวจสอบคร้ังก่อนๆ 
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ก119. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการรวม ย่อหน้าที่ 35(ก) ก าหนดให้ความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มต้องต ่ากว่าความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ  

ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก118 เมื่อระดับของการกระจายตัวไปทั่วทั้งกิจการภายในกลุ่ม

เพิ่มขึ้น ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มที่ต ่าลงจะมีความเหมาะสมต่อ

การจัดการกับความเสี่ยงจากการรวมมากกว่า  แต่ในบางสถานการณ์ ความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกก าหนดให้ใกล้เคียงกับความมีสาระส าคัญในการ

ปฏบิัติงานของกลุ่มกจิการ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการรวมต ่า เช่น เมื่อข้อมูลทางการเงินส าหรับ

กิจการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งเป็นสัดส่วนที่ส าคัญมากในงบการเงินของกลุ่มกิจการ  ในการก าหนด

ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกิจการภายในกลุ่มส าหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม

ในกิจการที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณาอัตราสัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของของกลุ่มกจิการและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนของกจิการที่ไปลงทุน 

ก120. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจปฏบิัติงานตาม

วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันส าหรับประเภทของรายการที่มี

นัยส าคัญประเภทใดประเภทหนึ่งหรือส าหรับยอดคงเหลือทางบัญชีที่มีนัยส าคัญยอดคงเหลือใด

ยอดคงเหลือหนึ่ง (นั้นคือ ไม่พิจารณาเร่ืองการกระจายตัวไปทั่วทั้งกิจการภายในกลุ่ม)  ในกรณี

เช่นนี้  ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการมักจะถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเหล่านี้  

จาํนวนที ่“ไม่สาํคัญอย่างแน่ชดั” (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35(ข)) 

ก121. จ านวนขั้นต ่าที่สื่อสารเกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้กับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

นั้นถูกก าหนดไว้ที่จ านวนที่เท่ากบัหรือต ่ากว่าจ านวนที่ถือว่าไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดส าหรับงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการ  ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45083 จ านวนที่ต ่ากว่าจ านวนขั้นต ่า

ดังกล่าวนี้ ไม่จ าเป็นต้องน าไปรวมในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยรวม 

เนื่องจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการคาดว่าผลรวมของจ านวนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่มี

สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการอย่างแน่ชัด 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม 

การสื่อสารความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 36) 

ก122. ในบางกรณี อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการจะให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มมีส่วนร่วมในการก าหนดจ านวนความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มที่

เหมาะสม เนื่องจากความรู้ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มและ

แหล่งที่มาที่อาจเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่ม  ในการนี้  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณาสื่อสารความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการไปยังผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มผู้นั้นด้วย เพื่อสนับสนุน 
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การท างานร่วมกันในการพิจารณาว่าความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มมี

ความเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่ เมื่อเทยีบกบัความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานของกลุ่ม

กจิการ 

ก123. ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มขึ้ นอยู่กับ  (อย่างน้อยบางส่วน)  

ความคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะ ความถี่ และขนาดของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม  ดังนั้น การสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากจ านวนและ

ขนาดของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ระบุโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้นสูง

กว่าที่คาดไว้ 

การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ประเมินไว ้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 37) 

การปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมจากส่วนกลาง 

ก124. วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาจได้รับการออกแบบและปฏิบัติงานจากส่วนกลาง หากโดยรวมแล้ว

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการจากวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทจะ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินไว้ 

เช่น หากจัดท าบันทึกทางบัญชีส าหรับรายการรายได้ของทั้งกลุ่มกิจการไว้ที่ส่วนกลาง (เช่น ที่

หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกัน)  ตัวอย่างของปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ 

ผู้สอบบัญชีว่าจะปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมจากส่วนกลางหรือไม่ รวมถึง 

• ระดับของการรวมศูนย์ของกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน 

• ลักษณะและขอบเขตของการใช้การควบคุมร่วมกนั 

• ความคล้ายคลึงกนัของกจิกรรมและสายธุรกจิของกลุ่มกจิการ 

ก125. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดว่าข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหลายแห่ง

สามารถถือเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติม เช่น เมื่อพิจารณาว่ารายการค้าต่างๆ มีคุณลักษณะที่เหมือนกนัเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ

อย่างเดียวกัน ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง

เหมือนกนั รวมทั้งการควบคุมได้รับการออกแบบและปฏบิัติงานในลักษณะที่สอดคล้องกนั 

ก126. เมื่อมีการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากส่วนกลาง ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มอาจยังคงมีส่วนร่วมอยู่ด้วย  ตัวอย่างเช่น เมื่อกลุ่มกจิการมีหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนัหลาย

แห่ง ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจให้ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนัเหล่านี้  
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การปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมที่ระดับของกจิการภายในกลุ่ม 

ก127. ในบางสถานการณ์ วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

อาจปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าที่ระดับของกจิการภายในกลุ่ม  กรณีดังกล่าวอาจเป็น

กรณีที่กลุ่มกจิการมีลักษณะดังต่อไปนี้  

• รูปแบบของรายได้ที่แตกต่างกนั 

• สายงานธุรกจิจ านวนมาก 

• การด าเนินงานในหลายสถานที่ หรือ 

• ระบบการควบคุมภายในที่มีการกระจายอ านาจ 

กิจการภายในกลุ่มจ านวนมากซึ่งแต่ละกิจการมีข้อมูลทางการเงินที่ ไม่เป็นสาระส าคัญแต่มีสาระส าคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มกจิการเมื่อพิจารณารวมกนั 

ก128. กลุ่มกิจการอาจประกอบด้วยกิจการภายในกลุ่มเป็นจ านวนมากซึ่งข้อมูลทางการเงินแต่ละกิจการ

ไม่มีสาระส าคัญแต่มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการเมื่อพิจารณารวมกัน  สถานการณ์

เช่นนี้  ซึ่งประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญใน 

งบการเงินของกลุ่มกิจการกระจายไปทั่วกิจการภายในกลุ่มเป็นจ านวนมาก อาจก่อให้เกิด 

ความท้าทายเพิ่มเติมส าหรับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการวางแผนและการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม 

ก129. ในบางกรณี อาจเป็นไปได้ที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยการ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากส่วนกลางส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญเหล่านี้  (เช่น หากมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน อยู่

ภายใต้การควบคุมที่ใช้ร่วมกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมได้)  นอกจากนี้  วิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมอาจรวมถึงวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามที่

กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 52084  ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจน ามารวมกันในระดับที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ก าหนดการคาดการณ์และจ านวนผลแตกต่างระหว่างจ านวนที่บันทกึกับจ านวนที่คาดหมายไว้ใน

การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติ

อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เหล่านี้  

ก130. ในบางกรณี อาจจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่กิจการภายในกลุ่มที่เลือก

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ใน 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ  การก าหนดกิจการภายในกลุ่มที่จะปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 

รวมทั้งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่จะปฏิบัติที่กิจการภายใน
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กลุ่มที่เลือกไว้ เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ในสถานการณ์เหล่านี้   

การเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในการทดสอบกิจการภายในกลุ่มที่เลือกไว้อาจเป็น

ประโยชน์ส าหรับกรณีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน 

งบการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต (ดูย่อหน้าที่ ก136)  

ลกัษณะและขอบเขตของวธีิการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

ก131. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ประเมินไว้ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณาว่าขอบเขตของงานที่ท าที่กิจการภายในกลุ่ม

ดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสม (โดยให้ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม ตาม 

ความเหมาะสม) 

• ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับข้อมูลทางการเงินทั้งหมด

ของกจิการภายในกลุ่ม 

• ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท หรือ 

• ปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมบางอย่างอย่างเป็นการเฉพาะ 

ก132. แม้ว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมที่จะปฏิบัติ แต่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มสามารถ (และมักจะ) มีส่วน

ร่วมในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม 

การออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

ก133. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดว่าการออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมส าหรับข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของกิจการภายในกลุ่มเป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่ง

รวมถึงเมื่อ 

• ต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากข้อมูลทางการเงินในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญหรือ

ทั้งหมดของกิจการภายในกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการที่ประเมินไว้ 

• มีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของ

กลุ่มกิจการที่แผ่กระจายเนื่องจากมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในกิจการภายในกลุ่มที่อาจ

เกี่ ยวข้องกับการประเมินของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ เกี่ ยวกับการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 
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การออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท 

ก134. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดว่าการออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลประเภทหนึ่ง

หรือหลายประเภทของกจิการภายในกลุ่มเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่ประเมินไว้  

ตัวอย่างเช่น กิจการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งอาจมีการด าเนินงานไม่มากนักแต่ถือครองที่ดินและ

อาคารเป็นสดัส่วนที่มีนัยส าคัญของกลุ่มกจิการ หรือมียอดภาษีคงเหลือที่มีนัยส าคัญ 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมบางอย่างเป็นการเฉพาะ 

ก135. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจก าหนดว่าการออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมบางอย่างเป็นการเฉพาะส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเป็นแนวทางที่

เหมาะสม เช่น เมื่อจ าเป็นต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ที่เกี่ยวข้องเร่ืองหนึ่งหรือมากกว่า  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจทดสอบประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจากส่วนกลาง และอาจก าหนดให้ 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมบางอย่างเป็น 

การเฉพาะที่กิจการภายในกลุ่มนั้น (เช่น วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การแสดงมูลค่า” 

ของข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องที่เกิดในประเทศของกิจการภายในกลุ่มนั้นหรือเกี่ยวกับ  

“ความมีตัวตน” ของสนิทรัพย์หนึ่งสนิทรัพย์ใด) 

องค์ประกอบทีไ่ม่สามารถคาดเดาได ้

ก136. การจัดให้มอีงค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในประเภทของงานที่จะท า กจิการหรือหน่วยธุรกจิ

ที่มีการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ และขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการมีส่วนร่วมกับ

งานนั้นอาจเพิ่มโอกาสในการระบุการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต85 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคมุ 

ก137. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพึ่ งพาความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่

ด าเนินการทั่วทั้งกลุ่มกิจการในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระที่จะด าเนินการที่ระดับกลุ่มกิจการหรือที่กิจการภายในกลุ่ม  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 33086 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม

เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ  

 

85
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 30(ค) 

86
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 8 
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การปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น  ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบและทดสอบการควบคุมดังกล่าว 

ก138. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบว่าการเบี่ยงเบนของการควบคุมที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจจะพึ่งพา มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 33087 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามเป็นการเฉพาะเพื่อท าความเข้าใจ

ในประเดน็นั้นๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการพบจาก

ผลการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมว่ามีการเบี่ยงเบนมากกว่าที่คาด

ไว้ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ  การแก้ไข

แผนการสอบบัญชีของกลุ่มกจิการที่เป็นไปได้อาจรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• การร้องขอให้มีการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพิ่มเติมที่กิจการภายใน

กลุ่มบางแห่ง 

• การระบุและทดสอบความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่

ได้รับการออกแบบและน าไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

• การเพิ่มจ านวนกจิการภายในกลุ่มที่ต้องปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม 

ก139. ในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมจากส่วนกลาง (เช่น การควบคุม

ที่ปฏิบัติที่หน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกันหรือการทดสอบการควบคุมที่ ใช้ร่วมกัน) ผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกิจการอาจจ าเป็นต้องสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจสอบนั้นให้แก่ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มได้รับการร้องขอให้ออกแบบและ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพิ่มเติมส าหรับข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของกิจการ

ภายในกลุ่มนั้น หรือออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพิ่มเติมส าหรับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจหารือกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการทดสอบ

การควบคุมที่ด าเนินการจากส่วนกลางเพื่อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระดังกล่าว 

กระบวนการจดัทํางบการเงินรวม 

วิธปีฏบิัติในการจัดท างบการเงินรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38) 

ก140. วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงการจัดท างบการเงิน

รวมในระดับย่อย อาจรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• การก าหนดว่ามีการบันทกึรายการบัญชีที่จ าเป็นในการจัดท างบการเงินรวม และ 

• การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมส าหรับกระบวนการจัดท า

งบการเงินรวม และการตอบสนองอย่างเหมาะสมหากพบการควบคุมที่พิจารณาว่าไม่มี

ประสทิธผิล 

 

87
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 17 
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รายการปรับปรุงและการจัดประเภทใหม่ส าหรับการจัดท างบการเงินรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38(ข)) 

ก141. กระบวนการจัดท างบการเงินรวมอาจต้องมีการปรับปรุงรายการและการจัดประเภทใหม่ 

ของจ านวนเงินที่รายงานในงบการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งไม่ได้ท าผ่านระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศตามปกติ และอาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัที่ใช้ส าหรับข้อมูลทางการเงินอื่น  

การประเมินของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับความเหมาะสม ความครบถ้วน และความถูก

ต้องของรายการปรับปรุงและการจัดประเภทใหม่ อาจรวมถึง 

• การประเมินว่ารายการปรับปรุงที่ส าคัญสะท้อนเหตุการณ์และรายการค้าส าหรับ 

การปรับปรุงนั้นอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• การพิจารณาว่ากิจการหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ที่มีข้อมูลทางการเงินรวมอยู่ในงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ ได้ถูกน ามารวมอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• การพิจารณาว่ารายการปรับปรุงที่มีนัยส าคัญได้รับการค านวณ ประมวลผลและอนุมัติ

อย่างถูกต้องโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการและโดยผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม 

(แล้วแต่กรณี) หรือไม่ 

• การพิจารณาว่ารายการปรับปรุงที่ มีนัยส าคัญมีเอกสารสนับสนุนอย่างเหมาะสมและ 

มีการจดบันทกึรายละเอยีดอย่างเพียงพอหรือไม่ 

• การประเมินเกี่ยวกับการกระทบยอด และการตัดรายการส าหรับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างกนั รายการระหว่างกนั และยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 42-43) 

ก142. เมื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบ

หรือในการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจ

พิจารณาว่าการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม และสื่อสารเร่ืองดังกล่าว

แก่ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ  ในสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อพิจารณาว่าการออกแบบและ 

การปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้นเหมาะสม

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในเร่ืองต่างๆ 

ต่อไปนี้  เช่น 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การประเมินของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับความเพียงพอของงานของ

ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

ก143. ระดับที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ

โครงสร้างของกลุ่มกิจการและปัจจัยอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดท างบการเงินรวม (ซึ่ง

รวมถึงการจัดท างบการเงินรวมในระดับย่อย) และสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

(เช่น ในกรณีที่ข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจไม่ได้จัดท าขึ้นตามนโยบายการบัญชี

เดียวกนักบัที่ใช้ในการจัดท างบการเงินของกลุ่มกจิการ) 
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การประเมินการสือ่สารของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มและความเพียงพอของงาน 

การสือ่สารเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรุปงานของผูส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการในส่วนทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 45) 

ก144. แม้ว่าเร่ืองที่ต้องสื่อสารตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 45 จะเกี่ยวข้องกับการสรุปงานของผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ แต่อาจมีการสื่อสารบางเร่ืองที่ควรท า

ในระหว่างการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  นอกจากเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

32 และย่อหน้าที่ 50 เร่ืองดังกล่าวอาจรวมถึง  

• ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการละเมิด

ข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระที่พบ 

• ข้อมูลเกี่ยวกบักรณีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่มนีัยส าคัญที่เกิดขึ้น

ใหม่ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต 

• การทุจริตที่พบหรือข้อสงสัยการทุจริต หรือการกระท าที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้บริหารหรือพนักงานของกิจการภายในกลุ่มที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ หรือ 

• รายการที่มีนัยส าคัญและผิดปกติ 

การสือ่สารเกีย่วกบัการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงในขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 45(จ)) 

ก145. เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อบกพร่องตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  45(ช) ข้อมูลเกี่ยวกับ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้รับการแก้ไขและที่ไม่ได้รับการแก้ไขของกิจการภายในกลุ่ม

ทั้งหมด อาจชี้ ให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการได้ทราบถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่อาจ

เกิดขึ้ นอย่างแผ่กระจาย  นอกจากนี้  การพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง (ที่ไม่ได้รับ 

การแก้ไขหรือที่ได้รับการแก้ไข) ในจ านวนที่มากกว่าที่คาดไว้อาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ยงที่จะตรวจสอบ

ไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการสรุปว่า

อาจจ าเป็นต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับกจิการภายในกลุ่มบางแห่ง  

ส่ิงทีต่รวจพบหรือขอ้สรุปโดยรวมของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างอิงย่อหน้าที่ 45(ฎ)) 

ก146. รูปแบบและเนื้ อหาของงานที่ส่งมอบจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับการร้องขอให้

ปฏิบัติ  นโยบายหรือวิธีการปฏิบัติงานของส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจระบุถึง

รูปแบบหรือข้อความที่เฉพาะเจาะจงส าหรับข้อสรุปโดยรวมจากผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ท าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ในบางกรณี 

กฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นอาจระบุรูปแบบของข้อสรุป (เช่น ความเหน็) ที่ให้จัดท าโดยผู้สอบ

บัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  
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การประเมินวา่การสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มเพียงพอสาํหรบัวตัถปุระสงค์ของ 

ผูส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46(ข)) 

ก147. หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าการสื่อสารของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจ

พิจารณาในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้  เช่น 

• ความสามารถในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  (เช่น  

ผ่านการหารือหรือการประชุมเพิ่มเติม)  

• ความจ าเป็นในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มเพิ่มเติมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 47  

• ความจ าเป็นในการปฏบิัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 48 หรือ 

• การข้อกงัวลที่เกี่ยวกบัความรู้หรือความสามารถของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

การสอบทานเอกสารหลักฐานงานตรวจสอบของผูส้อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพ่ิมเติม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 47) 

ก148. ย่อหน้าที่ ก75 ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการปรับปรุงลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้ สอบบัญชีของกิจการ 

ภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการและเร่ืองอื่นๆ (เช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่ประเมินไว้)  นอกจากนี้  การพิจารณาของ 

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 47(ค) อาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองต่อไปนี้ ที่

เกี่ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในงานของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม  

• การสื่อสารจากผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการสื่อสารที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

45 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  และ 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มโดย

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในระหว่างการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (เช่น เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 34, 42 และ 43) หรือโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) 

ก149. ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการว่ามีความจ าเป็นต้องสอบ

ทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพิ่มเติมใน

สถานการณ์ต่างๆ หรือไม่ และสอบทานมากน้อยเพียงใด รวมถึง 

• ระดับที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในวิธีการประเมินความเสี่ยงและใน

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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• การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ และสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อสรุป ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มในเร่ืองที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• ความรู้และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูง

กว่าจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่รับผิดชอบในการสอบทานงานของสมาชิกที่มี

ประสบการณ์น้อยกว่า และ 

• การอยู่ภายใต้นโยบายหรือวิธปีฏิบัติที่ใช้ร่วมกันเกี่ยวกับการสอบทานเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบ ส าหรับผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 49-50) 

ก150. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจ 

• ร้องขอให้ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบส าหรับ

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเพื่อช่วยผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการระบุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มและวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบให้ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มสื่อสารเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 51) 

ก151. การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการเป็นกระบวนการที่สะสมและมีการท าซ า้  เมื่อผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับอาจท าให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบจากที่ได้วางแผนไว้เนื่องจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจได้รับทราบข้อมูลที่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 

• การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบที่กิจการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งอาจต้องพิจารณาถึง

ความเกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มแห่งอื่นๆ หรือ 

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจทราบถึงข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลของกิจการ

ภายในกลุ่มแห่งหนึ่ง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม (เช่น สงคราม 

เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือการระบาดของโรค) 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจต้องประเมินวิธีการตรวจสอบที่ได้วางแผน

ไว้ใหม่โดยอาศัยการพิจารณาความเสี่ยงที่ได้มีการประเมินใหม่ส าหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญ และส าหรับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง 
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ก152. การประเมินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 51 ช่วยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในการพิจารณาว่ากลยุทธ์

การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการที่พัฒนาขึ้ นเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการที่ประเมินไว้ยังคงมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่  ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 33088  ที่ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระส าหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มี

สาระส าคัญ ไม่ว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมิน

ไว้จะเป็นอย่างไร อาจเป็นประโยชน์ส าหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้ ในบริบทของงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

ก153. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจพิจารณาการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่ อผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการประเมินความเพียงพอและ 

ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจ

พิจารณาว่าเร่ืองที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก17 ได้ท าให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบปฏิบัติงานอย่าง

ไม่เหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่  

• การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า โดยไม่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสม

เกี่ยวกบัความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือของหลักฐานเหล่านั้น 

• การได้หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าที่จ าเป็นในสถานการณ์นั้น หรือ 

• การออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบในลักษณะที่มีอคติเพื่อให้

ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงสนับสนุนหรือที่ไม่รวมหลักฐานอื่นที่อาจข้อขัดแย้ง 

ก154. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)89 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ต้องพิจารณาว่าได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในหรือก่อนวันที่  

ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อสนับสนุนข้อสรุปที่ได้และเพื่อออกรายงานของผู้สอบบัญชี  โดย 

การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการที่ได้รับจากงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และอาจรวมถึง 

• การสื่อสารจากผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 45 ซึ่งรวมถึง

สิ่งที่ตรวจพบหรือข้อสรุปโดยรวมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับงานที่

ปฏบิัติเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• การสื่อสารอื่นๆ จากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตลอดการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 32 และ 

 

88
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 18 

89
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 32 
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• การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม และการสอบ

ทานงานของผู้ สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มเติมโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 47 (ถ้ามี) 

ก155. ในบางสถานการณ์ เพียงบันทึกสรุปภาพรวมที่อธิบายงานที่ท าและผลลัพธ์ของงานอาจให้เกณฑ์

ส าหรับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่อสรุปว่างานที่ท าและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจาก

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้นเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

เช่น ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมบางอย่างเป็นการเฉพาะตามที่ได้ระบุและสื่อสารโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

การประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52) 

ก156. การประเมินของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจรวมถึงการพิจารณาว่า  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการแก้ไขที่สื่อสารจากผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มนั้นบ่งชี้ ถึงประเด็นที่เกิดขึ้ นอย่างเป็นระบบ (เช่น เกี่ยวกับรายการที่อยู่

ภายใต้นโยบายการบัญชีที่ใช้ร่วมกันหรือการควบคุมที่ใช้ร่วมกัน) ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ

ภายในกลุ่มแห่งอื่นหรือไม่ 

รายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 53) 

ก157. แม้ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการและจึงรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตรวจพบหรือ

ข้อสรุปโดยรวมที่ตนจัดท า ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือส านักงานของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการยังคงต้องรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจาก

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก158. ในกรณีที่มีการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการแบบที่เปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง วรรค “เกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข” หรือ “เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น” ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการจะอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าวได้ 90   

ในบางสถานการณ์ การอ้างอิงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจมีความจ าเป็นเพื่อให้อธิบาย

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับเหตุผลของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานให้ส าเรจ็ลุล่วงตามที่ได้รับการร้องขอ

เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเนื่ องจากมีสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือ 

การควบคุมของผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 
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การสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 54-56) 

ก159. การตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากจ านวนและลักษณะของกิจการและหน่วย

ธุรกิจที่ประกอบกันเป็นกลุ่มกิจการ  นอกจากนี้  ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก7 ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการอาจก าหนดว่ากิจการหรือหน่วยธุรกิจบางแห่งควรน ามาพิจารณารวมกันเป็นกิจการภายใน

กลุ่มเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ดังนั้น  

การปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาที่วางแผน

ไว้อาจช่วยในการประสานงานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติที่กิจการภายในกลุ่ม (ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม) และอาจช่วยในการระบุผู้บริหารของกิจการภายใน

กลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ ก24) 

ก160. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24091 ให้ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารกับ

ผู้บริหารในเร่ืองการทุจริต และผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล (ในกรณีที่ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต) 

ก161. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจต้องรักษาความลับของข้อมูลส าคัญที่ มีความอ่อนไหวบางเร่ือง 

ตัวอย่างของเร่ืองที่อาจมีนัยส าคัญต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งผู้บริหารของกิจการ

ภายในกลุ่มอาจไม่ทราบ มีดังต่อไปนี้  

• คดีความที่อาจเกดิขึ้น 

• แผนการยกเลิกสนิทรัพย์ด าเนินงานที่มีสาระส าคัญ 

• เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

• ข้อตกลงทางกฎหมายที่มีนัยส าคัญ 

ก162. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจแจ้งให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

หรือข้อสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกิดขึ้ นในกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายใน

กลุ่มกิจการ  ย่อหน้าที่ ก87 ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการในสถานการณ์เหล่านี้  

การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีก่าํกบัดแูลของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 57) 

ก163. เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการ อาจรวมถึงเร่ืองที่

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งให้ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการทราบและผู้ สอบบัญชี 

ของกลุ่มกิจการตัดสินว่ามีนัยส าคัญต่อความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ  

การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกิจการอาจเกิดขึ้นหลายคร้ังระหว่างการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ  ตัวอย่างเช่น อาจแจ้งเร่ืองที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 57(ก) หลังจากผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการได้ก าหนดงานที่จะปฏิบัติส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแล้ว  ในทาง

กลับกัน อาจแจ้งเร่ืองที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 57(ข) เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ และอาจแจ้งเร่ืองที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 57(ค)-(ง) เมื่อเร่ืองนั้นเกดิขึ้น 
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ก164. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)92 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลเกี่ยวกับภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้  ส าหรับ

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ การสื่อสารนี้ ช่วยให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดของ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึง

การพิจารณารวมกิจการหรือหน่วยธุรกิจบางแห่งในกลุ่มกิจการเข้าด้วยกันเป็นกิจการภายในกลุ่ม

เดียวกัน) และการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ได้วางแผนไว้  นอกจากนี้  

การสื่อสารนี้ ยังช่วยท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลุ่มกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ (ดูย่อหน้าที่ 30) รวมทั้งเร่ืองต่างๆ ที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลอาจ

ขอให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการปฏบิัติงานตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 58) 

ก165. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการรับผิดชอบในการพิจารณาจากงานตรวจสอบที่ได้ปฏบิัติว่าข้อบกพร่อง

ของการควบคุมภายในที่พบข้อหนึ่งหรือหลายข้อ (ไม่ว่าจะพิจารณาในแต่ละข้อหรือหลายข้อ

รวมกัน) ถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญหรือไม่93  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจร้องขอข้อมูล

จากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มว่าข้อบกพร่องข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันที่พบที่กิจการ

ภายในกลุ่มนั้นเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มนีัยส าคัญหรือไม่  

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 59) 

ก166. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นๆ มีข้อก าหนดด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่มี

จุดประสงค์เพื่ออธิบายการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ไปใช้ในสถานการณ์เฉพาะของ 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นๆ เหล่านั้น  ภาคผนวกของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 

แสดงรายชื่อมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นๆ ที่มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง

ส าหรับการจัดท าเอกสารหลักฐาน  

ก167. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการสนับสนุนการประเมินของ

ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 51 เกี่ยวกบัการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ   

ดูย่อหน้าที่ ก154 เพิ่มเติม 

ก168. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการประกอบด้วย 

• เอกสารหลักฐานในแฟ้มงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ และ 

• เอกสารหลักฐานที่แยกต่างหากในแฟ้มงานตรวจสอบต่างๆ ของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มซึ่งเกี่ยวกบังานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ปฏบิัติเพื่อวัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (นั่นคือ เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม) 
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ก169.  การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการอยู่ภายใต้นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานของผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 194  ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการอาจให้ค าสั่งการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับ

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ท าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

เกณฑที์ผู่ส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการใชใ้นการกาํหนดกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 59(ข)) 

ก170. เกณฑ์ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการใช้ในการก าหนดกิจการภายในกลุ่มอาจจดบันทึกได้ในหลาย

รูปแบบ ซึ่งรวมถึงการจัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  

22, 33 และ 57(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เป็นต้น 

เกณฑที์ผู่ส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการใชใ้นการกาํหนดวา่ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มมีความรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 59(ง)) 

ก171. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 195 ให้แนวทางปฏิบัติในเร่ืองที่นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานอาจใช้จัดการเกี่ยวกบัความรู้และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ  

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจอธิบายหรือให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดท าเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดความรู้และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึง

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ตัวอย่างเช่น การยืนยันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 24 อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจขอค ายืนยันด้วย

ว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมีเวลาเพียงพอในการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบที่ได้รับ

มอบหมาย 

การจดัทําเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการกาํหนดแนวทางและการควบคมุดแูลผูส้อบบญัชีของกิจการภายใน

กลุ่ม และการสอบทานงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ 59(ฉ)) 

ก172. ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก75 แนวทางในก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงาน

ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการจะถูกปรับโดยผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบ และโดยทั่วไปจะรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการและการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจอธิบายหรือให้แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัการจัดท าเอกสารหลักฐานของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลของ

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบดังกล่าวไว้ด้วย 
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ก173. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30096 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชีที่มีการ

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตที่ได้วางแผนไว้ของการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการสอบทานงานของสมาชิกเหล่านั้น  

เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ขอบเขตของค าอธิบายดังกล่าว 

มักจะแตกต่างกันไปตามกิจการภายในกลุ่ม โดยตระหนักว่าลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงาน

ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว อาจได้รับอทิธพิลจากเร่ืองที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก51  

ก174. การจัดท าเอกสารหลักฐานของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

อาจรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• การสื่อสารกับผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เป็นไปตามข้อก าหนด ซึ่งรวมถึง

ชุดค าสั่งการปฏิบัติงานที่ออกและการยืนยันอื่นๆ ที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  

• เหตุผลในการเลือกเยือนสถานที่ตั้งของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้ เข้าร่วม

ประชุม และลักษณะของเร่ืองที่ปรึกษาหารือ 

• เร่ืองที่ปรึกษาหารือในการประชุมกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารของ

กจิการภายในกลุ่ม 

• เหตุผลของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในการเลือกเพื่อสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• การเปล่ียนแปลงในลักษณะและขอบเขตที่วางแผนไว้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานที่ท า

โดยผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และเหตุผลของการเปล่ียนแปลง (เช่น  

การมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูงในการตรวจสอบ

ในเร่ืองที่มีความซับซ้อนหรือที่ต้องใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ใน

ตอนแรก) 

ก175. ย่อหน้าที่ 47 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการสอบทาน

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่  และ

มากน้อยเพียงใด  ย่อหน้าที่ ก148-ก149 ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

ในการพิจารณาดังกล่าว 

ก176. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มโดยปกติไม่จ าเป็นต้อง

ท าซ ้าในแฟ้มงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการอาจตัดสินใจสรุป ท าซ า้ หรือเกบ็รักษาส าเนาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่มบางอย่างในแฟ้มงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่อ
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เสริมค าอธิบายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะจากการสื่อสารของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่จ าเป็นต้องสื่อสารตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   ตัวอย่างของเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การรวบรวมรายการหรือการสรุปของการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มและข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• เร่ืองที่อาจต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการ หรือ 

• เร่ืองที่อาจก าหนดให้เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบ

บัญชีส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ก177. เมื่อมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มบางอย่างอาจต้องรวมไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

เช่น เพื่อตอบสนองต่อค าร้องขอจากหน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดูแลที่จะสอบทานเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องกบังานที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติ 

ก178. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นตามระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน หรือทรัพยากรที่

ส านักงานหรือเครือข่ายจัดหาให้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการในการจัดท าเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และ 

การสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว  ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือที่ใช้ในการสอบบัญชีแบบ

อิเล็กทรอนิกส์อาจน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

กิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  นอกจากนี้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการสอบบัญชีแบบ

อเิลก็ทรอนิกส์อาจน าไปใช้ในการจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล

เกี่ยวกบัผู้สอบทานและวันที่ รวมทั้งขอบเขตของการสอบทาน 

ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติมเมือ่มีการจาํกดัการเขา้ถึงเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของ

กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 59) 

ก179. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจมีความซับซ้อนหรือ 

ความท้าทายมากขึ้ นในบางสถานการณ์  ตัวอย่างเช่น เมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับจ ากัดไม่ให้ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มให้น าเอกสารหลักฐานออกนอกประเทศนั้น หรือเมื่อสงคราม 

เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือการระบาดของโรค จ ากัดการเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

ก180. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจสามารถจัดการกบัข้อจ ากดัดังกล่าวได้ด้วยวิธกีารต่างๆ เช่น 

• การเยือนสถานที่ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือการประชุมกับผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ตั้งของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

เพื่อสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องจากระยะไกลผ่านการใช้

เทคโนโลยี หากกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้ห้ามไว้ 
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• การร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจัดท าและส่งบันทกึข้อความที่ครอบคลุม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการพูดคุยกับผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (หาก

จ าเป็น) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกบัเนื้อหาของบันทกึข้อความนั้น หรือ 

• การพูดคุยกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ได้ปฏิบัติ 

หลักฐานที่ได้รับ และข้อสรุปที่ได้ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

การพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ตามที่อธิบายข้างต้นนั้น อาจเพียง

พอที่จะจัดการกับข้อจ ากัดต่างๆ หรือไม่นั้นเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกจิการนั้นๆ 

ก181. ต่อให้มีการจ ากัดการเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม เอกสารหลักฐานงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการกยั็งจ าเป็นต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดในการจัดท าเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว  แนวทางปฏิบัติ

ในย่อหน้าที่ ก148–ก149 อาจช่วยในการก าหนดขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจะสอบ

ทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสถานการณ์

เหล่านี้   ย่อหน้าที่ ก176 และ ก177 ให้ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจรวมเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มบางอย่างไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีของกลุ่มกจิการ 

ก182. หากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถจัดการกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการอาจต้องพิจารณา

ว่ามีการถูกจ ากัดขอบเขต ซึ่ งผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการอาจต้องแสดงความเห็นแบบที่

เปลี่ยนแปลงไปต่องบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ก45) 

 



 

 0 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ภาคผนวก 1 

  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42) 

ตัวอย่างรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในกรณีท่ี ผู ้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการที่มีบริษัทย่อย (นั่นคือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 

(ปรับปรุง))  

• งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารของกจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (แม่บทเพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายส าหรับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อ 

งบการเงินรวมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่มที่บันทกึโดยวิธส่ีวนได้เสยี (รับรู้ เป็นจ านวน 15 ล้านบาทในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยมียอดสินทรัพย์รวม 60 ล้านบาท) เนื่องจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ 

ไม่สามารถเข้าถึงบันทกึทางบัญชี ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มดังกล่าวได้ 

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการได้อ่านงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 ที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ

พิจารณาข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องของกจิการภายในกลุ่มที่ผู้บริหารของกลุ่มกจิการมีอยู่ 

• ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผลกระทบต่องบการเงินของ

กลุ่มกิจการจากการไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนั้นมี

สาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย1 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

 

1 
หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกจิการจากการที่ไม่สามารถได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญและแผ่กระจาย ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการจะไม่

แสดงความเหน็ต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 



 

 1 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 

(ปรับปรุง) 

• ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะไม่สื่อสารเร่ือง

ดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7012 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็น

อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่นเหล่านั้นด้วย 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานอื่นที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม3 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง

มีเง่ือนไข งบการเงินรวมข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้ นสุด 

วันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

เงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากดั ในบริษัท งจฉ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้มาในระหว่างปี

และบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียมีจ านวน 15 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด จ านวน 1 ล้าน

บาท ได้รวมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากดั 

 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

3
 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่น” 



 

 2 TSA 600 (ปรับปรุง) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งของบริษัท กขค จ ากัด ในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากดั 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหารและ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากดั  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่จ าเป็นหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็น

อิสระ ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ที่เกี่ยวข้องกับ  

การตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏบิัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวล

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(นําเสนอตามขอ้กาํหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)4  – ดตูวัอย่างที ่

6 ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง)  ย่อหนา้สุดทา้ยของวรรคขอ้มูลอื่น

ในตวัอย่างที ่6 ควรมีการปรบัเปลีย่นเพือ่อธิบายถึงเรือ่งทีท่ําใหเ้กิดการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขซึง่มี

ผลกระทบต่อขอ้มูลอื่นดว้ย) 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลกิจการต่องบการเงินรวม5 

(นําเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง)6 – ดตูวัอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

(นําเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง) โดยไม่รวมสองย่อหนา้สุดทา้ยซึง่ถือปฏิบติัสาํหรบัการตรวจสอบกิจการทีเ่ป็นกิจการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(นําเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง) – ดตูวัอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง))  

  

 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น” 

5
 ในตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบญัชนีี้  ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยค าอื่นที่มีความ

เหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 



 

 3 TSA 600 (ปรับปรุง) 

(ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่)  
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก85) 

การท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 

1. ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่างของเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่อาจเป็นประโยชน์ในการท า

ความเข้าใจกับระบบการควบคุมภายในในบริบทของสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ และขยาย

ความวิธีการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)7 ให้ใช้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ  ตัวอย่างต่างๆ อาจไม่เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ทุกงาน และอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2. ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม อาจรวมถึงเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

• โครงสร้างของหน้าที่งานที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลและการบริหารทั้งกลุ่มกิจการ รวมทั้ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการก ากับดูแล ซึ่งรวมถึงการจัดการ

เกี่ยวกับการมอบหมายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารของกิจการหรือหน่วย

ธุรกจิในกลุ่มกจิการ 

• วิธีการจัดโครงสร้างและบริหารจัดการการก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

กจิการโดยผู้หน้าที่ก ากบัดูแล 

• วิธกีารสื่อสารและส่งเสริมในทางปฏบิัติเกี่ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานของ

พฤติกรรมทั่วทั้งกลุ่มกิจการ (เช่น โครงการที่ใช้ทั่วทั้งกลุ่มกจิการ เช่น โครงการจรรยาบรรณ

และการป้องกนัการทุจริต) 

• ความสม ่าเสมอของนโยบายและวิธีปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับการรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ 

กระบวนการประเมินความเสีย่งของกลุ่มกิจการ 

3. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม

กจิการอาจรวมถึงเร่ืองต่างๆ เช่น กระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ซึ่ง

ได้แก่ กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง

จากการทุจริต) ที่อาจก่อให้เกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการ  นอกจากนี้  อาจรวมถึงความเข้าใจในความซับซ้อนของกระบวนการประเมิน 

ความเสี่ยงของกลุ่มกจิการ และการมีส่วนร่วมของกจิการหรือหน่วยธุรกจิในกระบวนการดังกล่าว 
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กระบวนการของกลุ่มกิจการในการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน 

4. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับกระบวนการของกลุ่มกิจการในการติดตามผล

ระบบการควบคุมภายในอาจรวมถึงเร่ืองต่างๆ เช่น การติดตามผลของการควบคุมต่างๆ (รวมถึง

วิธกีารติดตามผลการควบคุมทั่วทั้งกลุ่มกจิการ และกจิกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้ง

กลุ่มกจิการ (ถ้าม)ี) ซึ่งรวมถึงลักษณะ ความรับผิดชอบ และกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผล

การควบคุมที่กจิการหรือหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการ  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)8 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินขอบเขตที่สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รวมทั้งนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ

ความรู้ ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็น

ระเบียบแบบแผน ซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

5. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มกิจการ 

อาจรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

• ขอบเขตของการรวมศูนย์ส าหรับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกิจการ 

รวมทั้งการใช้งานร่วมกนัของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การติดตามโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานและผลการด าเนินงานทาง

การเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการ (ซึ่งรวมถึงงานด้านการรายงานที่ท าเป็น

ประจ า) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารของกลุ่มกจิการสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ

กบังบประมาณและสามารถด าเนินการต่อตามความเหมาะสม 

• การติดตาม การควบคุม การกระทบยอด และการตัดรายการ ส าหรับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น

ระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ รายการระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ และยอดคงเหลือ

ทางบัญชีระหว่างกนัภายในกลุ่มกจิการ ที่ระดับกลุ่มกจิการ 

• กระบวนการส าหรับการติดตามความทันเวลาของข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากกิจการ

หรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการ และการประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของ

ข้อมูลดังกล่าว 

กระบวนการจดัทํางบการเงินรวม 

6. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในกระบวนการจัดท างบการเงินรวม อาจรวมถึงเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

เร่ืองที่เกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• ขอบเขตที่ผู้บริหารของกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการมีความเข้าใจเกี่ยวกับแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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• กระบวนการส าหรับกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการในการระบุและบันทกึบัญชีตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการในการระบุส่วนงานที่สามารถรายงานได้ส าหรับการเสนอข้อมูลทางการเงิน

จ าแนกตามส่วนงานตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการในการระบุความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการกบั

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อการรายงานตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

• นโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ การเปล่ียนแปลงจากนโยบายปีก่อน 

และการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลจากมาตรฐานที่ก าหนดขึ้ นมาใหม่หรือที่ปรับเปล่ียน

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• วิธีปฏิบัติในการจัดการกับกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่มีวันสิ้นรอบระยะเวลา

การรายงานแตกต่างจากวันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานของกลุ่มกจิการ 

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 

การบัญชีที่ใช้โดยกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการ และ ในกรณีที่ เหมาะสม 

กระบวนการที่ท าให้แน่ใจว่าได้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนัในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการ และให้มั่นใจ

ว่าความแตกต่างในนโยบายการบัญชีถูกระบุและปรับปรุงเมื่อจ าเป็นตามเง่ือนไขของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  นโยบายการบัญชีเดียวกันหมายถึง หลักการ 

เกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎ และวิธีปฏิบัติที่ใช้โดยกลุ่มกิจการ ซึ่งกิจการหรือหน่วยธุรกิจ

ในกลุ่มกิจการใช้เพื่อการรายงานรายการที่คล้ายคลึงกันอย่างสม ่าเสมอ โดยอาศัยเกณฑ์

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  นโยบายเหล่านี้ โดยปกติอธิบายไว้ในคู่มือ

วิธีการรายงานทางการเงินและชุดข้อมูลที่ต้องรายงานที่ก าหนดโดยผู้บริหารของกลุ่ม

กจิการ 

• กระบวนการของผู้ บริหารของกลุ่มกิจการเพื่อให้ ได้ความเชื่ อมั่นว่ามีการรายงาน 

ทางการเงินโดยกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และในเวลา

ที่เหมาะสมส าหรับการจัดท างบการเงินรวม  

• กระบวนการในการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่

อยู่ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• วิธีการจัดสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกิจการเพื่อการจัดท างบ

การเงินรวม และนโยบายที่ก าหนดทางเดินของข้อมูลในกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

ซึ่งรวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ในงบการเงิน 
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เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการเพื่อจัดท างบการเงินรวม 

• กระบวนการส าหรับการบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อจัดท างบการเงินรวม ซึ่งรวมถึง 

การจัดท า การอนุมัติ และการประมวลผลรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์

ของบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• รายการปรับปรุงที่จ าเป็นเพื่อจัดท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• เหตุผลทางธุรกจิส าหรับเหตุการณ์และรายการซึ่งท าให้เกดิรายการปรับปรุงในงบการเงินรวม 

• ความถี่ ลักษณะ และขนาดของรายการระหว่างกิจการหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่ม

กจิการ 

• วิธีการในการติดตาม ควบคุม กระทบยอด และตัดรายการ ส าหรับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้ น

ระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ รายการระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ และยอดคงเหลือ

ทางบัญชีระหว่างกนัภายในกลุ่มกจิการ 

• ขั้นตอนในการได้มาของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนี้สนิที่ได้มา วิธกีารตัดจ าหน่าย

ค่าความนิยม (ถ้ามี) และการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• การตกลงกบัผู้ถือหุ้นหลักหรือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเกี่ยวกบัผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

ของกิจการและหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการ (เช่น ภาระผูกพันของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในการชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว) 

กิจกรรมการควบคุม 

7. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมอาจรวมถึงเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

• การใช้ร่วมกันของการควบคุมการประมวลผลข้อมูลและการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับกลุ่มกจิการทั้งหมดหรือบางส่วน 

• ขอบเขตของการใช้ร่วมกันของการออกแบบการควบคุมส าหรับกลุ่มกิจการทั้งหมดหรือ

บางส่วนซึ่งตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกจิการในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

• ขอบเขตที่การควบคุมที่ออกแบบเพื่อใช้ร่วมกันได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอส าหรับ

กลุ่มกจิการทั้งหมดหรือบางส่วน  
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก110) 

ตัวอย่างเหตุการณห์รือเงื่อนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

ตารางด้านล่างได้แสดงตัวอย่างของเหตุการณ์ (ซึ่งรวมถึงรายการค้า) และเง่ือนไขที่อาจชี้ ให้เห็นว่ามีความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ (ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม  

ตัวอย่างที่จัดประเภทตามปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่องเหล่านั้นครอบคลุมเหตุการณ์และเง่ือนไขหลากหลาย

ประเภท  อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทุกเหตุการณ์และทุกเง่ือนไขจะเกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบกลุ่มกจิการทุกงาน 

และตัวอย่างเหล่านั้นไม่ได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกรณี  เหตุการณ์และเง่ือนไขในตัวอย่างถูกจัดกลุ่มตาม

ปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่องที่อาจมีผลกระทบมากที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ  ประเด็นส าคัญคือ เนื่องจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่องแต่ละปัจจัย เหตุการณ์และเง่ือนไขในตัวอย่างอาจ

ขึ้ นอยู่กับหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่องอื่นในระดับที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้  ขอให้

พิจารณาภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ควบคู่ไปด้วย 

ปัจจัยความเสีย่ง

สืบเนือ่ง 

ตวัอย่างเหตุการณห์รือเงื่อนไขซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่

ขดัต่อกบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินของกลุ่มกิจการในระดบัท่ี

เกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

ความซับซ้อน • การมีรายการค้าที่ซับซ้อนที่บันทึกในกิจการหรือหน่วยธุรกิจมากกว่าหนึ่ง

กจิการหรือหนึ่งหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการ 

• การใช้นโยบายการบัญชีของกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่แตกต่าง

จากนโยบายการบัญชีที่ใช้กบังบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การวัดมูลค่าทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาศัยกระบวนการที่ซับซ้อน

ของกิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการ เช่น การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่มีความซับซ้อน 

• การด าเนินงานที่อยู่ใต้ข้อบังคับที่ซับซ้อนในหลายประเทศ หรือกิจการหรือ

หน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมที่อยู่ใต้

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกนั 

การใช้ข้อคิดเห็น

ส่วนบุคคล 

• การใช้ดุลยพินิจว่ากิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการใดที่ต้องรวมข้อมูล

ทางการเงินในงบการเงินของกลุ่มกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างเช่น การพิจารณาว่ามีกิจการเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ

กิจการที่ไม่ประกอบธุรกิจแต่ยังคงอยู่เนื่องจากภาระหรือสัญญาบางประการ

หรือไม่ และต้องรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 
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• การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัการใช้ข้อก าหนดตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องโดยกจิการหรือหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการ 

การเปลี่ยนแปลง • การเพิ่มข้ึนของกจิการ การจ าหน่ายกจิการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่ง

เกดิขึ้นบ่อยคร้ัง 

ความไม่แน่นอน • กิจการหรือหน่วยธุรกิจในกลุ่มกิจการที่ด าเนินงานในต่างประเทศซึ่งอาจมี

ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแทรกแซงจากรัฐบาลในเร่ืองต่างๆ ซึ่ง

ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (เช่น นโยบายการค้าและนโยบายการคลัง รวมทั้งข้อจ ากัด

ในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการจ่ายเงินปันผลออกนอก

ประเทศ) และความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

โอกาสในการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนั

เนื่องมาจากความ

ล าเอยีงของ

ผู้บริหารหรือปัจจัย

เสี่ยงของการทุจริต

อื่น ตราบเท่าที่มี

ผลต่อความเสี่ยง

สบืเนื่อง 

• ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ผิดปกติ 

• กจิการหรือหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการที่มวีันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่าง

กนั ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อตกแต่งรายการโดยการปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการบันทกึ

รายการ 

• ประสบการณ์เกี่ยวกับการพบรายการปรับปรุงเพื่อจัดท างบการเงินรวมที่ไม่

ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอนุมัติ 

• การวางแผนภาษีที่มักอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภายในกลุ่มกิจการ หรือ

รายการค้าที่เป็นเงินสดจ านวนมากกบักจิการที่ตั้งในประเทศปลอดภาษี 

• ประสบการณ์เกี่ยวกับการพบยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกันที่ไม่ตรงกัน

หรือไม่สามารถกระทบยอดกนัได้ในงบการเงินรวม 

• การโอนเงินจ านวนมากหรือผิดปกติภายในกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การโอนให้กับกิจการหรือหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่ด าเนินงานในที่ตั้งที่มี

ความเสี่ยงในการทุจริตที่สงูหรือมีนัยส าคัญ 

ข้อบ่งชี้ ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ หรือกระบวนการ

ของกลุ่มกิจการในการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ

กลุ่มกิจการ (เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและความซับซ้อนของกลุ่มกิจการ) และไม่เป็นพื้ นฐานที่เหมาะสม

ส าหรับองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ รวมถึง 

• โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการที่ไม่ดี ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสนิใจที่ไม่โปร่งใส 

• การควบคุมที่ขาดไปหรือไม่มีประสิทธิผลในกระบวนการรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ ซึ่ง

รวมถึงข้อมูลในการบริหารจัดการของกลุ่มกิจการที่ไม่เพียงพอในการติดตามการปฏิบัติงานและ

ผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการหรือหน่วยธุรกจิในกลุ่มกจิการ 


