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ค าน า 

1. มาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ ยวกับ การรับงานและการรายงานในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต 

รวมถึงวิธีการตรวจสอบข้อสมมติเพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สุดและสถานการณ์สมมติทั่วไป 

มาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ ไม่ใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ 

อนาคต ซึ่ งมีลักษณะเป็นค าอธิบายทั่ว ๆ ไป เช่น ข้อมูลทางการเงินในบทวิเคราะห์และ

ความเห็นของฝ่ายจัดการในรายงานประจ าปีของกิจการ แม้ว่าวิธีการในมาตรฐานงานให้ 

ความเชื่ อมั่นฉบับนี้หลายวิธอีาจสามารถใช้กบัการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ 

2. ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต ผู้สอบบัญชีควรได้มาซึ่ งหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า 

(ก) ข้อสมมติเพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สุดของผู้บริหาร ซึ่ งเป็นพื้ นฐานในการจัดท าข้อมูลทาง

การเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และในกรณีที่ เป็นสถานการณ์

สมมตทิั่วไป สถานการณ์สมมติที่ ใช้นั้นสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวกบัอนาคตหรือไม่ 

(ข) ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตจัดท าขึ้ นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติที่

ก าหนดไว้หรือไม่ 

(ค) ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตแสดงไว้อย่างเหมาะสม และได้เปิดเผยสถานการณ์

สมมติที่ ส าคัญอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการระบุอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าเป็นข้อสมมติเพื่ อ

ประมาณการที่ ดีที่ สดุ หรือเป็นสถานการณ์สมมติทั่วไป   

(ง) ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชี ซึ่ งกิจการใช้อยู่โดย

สม า่เสมอในการจัดท างบการเงินในอดีตหรือไม่ และมีการใช้หลักการบัญชีที่ เหมาะสม

หรือไม่ 

3. “ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าขึ้นตามสถานการณ์

สมมติเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้ นในอนาคตและสิ่ งที่ กิจการอาจกระท า ข้อมูลเหล่านี้  

มีลักษณะที่ ไม่แน่นอนและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการจัดท า ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ

อนาคตอาจอยู่ในรูปของ ประมาณการข้อมูล หรือ ข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ หรือ 

เป็นข้อมูลทั้งสองชนิดประกอบกัน เช่น ประมาณการข้อมูล 1 ปี กับข้อมูลตามสถานการณ์

สมมต ิ5 ปี 

4. “ประมาณการข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต ซึ่ งได้จัดท าขึ้ นตาม

สถานการณ์สมมติเกี่ ยวกับเหตุการณ์  ซึ่ งผู้ บริหารคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต และสิ่ งที่

ผู้บริหารคาดว่าจะท าโดยคาดการณ์จากข้อมูลที่ มีอยู่  ณ วันที่ จัดท าประมาณการข้อมูลนั้น 

(ข้อสมมติเพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สดุ) 
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5. “ข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต ซึ่ งจัดท าขึ้นตาม 

(ก) สถานการณ์สมมติเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และการกระท าของผู้ บริหาร ซึ่ งไม่

จ าเป็นต้องคาดว่าจะเกิดขึ้ นก็ได้ เช่น กรณีกิจการอยู่ในขั้นเร่ิมด าเนินงาน หรืออยู่

ระหว่างการพิจารณาเปล่ียนแปลงลักษณะการด าเนินงานที่ ส าคัญ หรือ 

(ข) สถานการณ์สมมติที่ เกดิจากการใช้ประมาณการที่ ดีที่ สดุร่วมกบัสถานการณ์สมมติทั่วไป 

ข้อมูลตามสถานการณ์สมมติแสดงถึงผลของเหตุการณ์ที่ เป็นไปได้ ณ วันที่ จัดท าข้อมูล 

หากเหตุการณ์และการกระท านั้นได้เกดิขึ้นจริงตามสถานการณ์สมมติ  

6. ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตอาจรวมถึงงบการเงิน หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ ง

หรือหลายส่วนของงบการเงินดังกล่าว และอาจจัดท าขึ้นเพื่ อ 

(ก) เป็นข้อมูลเพื่ อการบริหารงานภายใน ตัวอย่างเช่น เป็นข้อมูลที่ ช่วยในการประเมิน  

ความเป็นไปได้ของการลงทุน หรือ 

(ข) เพื่ อแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่ สาม ตัวอย่างเช่น 

•  ในหนังสือชี้ ชวน เพื่ อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ ยวกับข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต 

•  ในรายงานประจ าปี เพื่ อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก ากบัดูแล และบุคคลอื่ น

ที่ มีส่วนได้เสีย 

•  ในเอกสาร เพื่ อให้ข้อมูลแก่ผู้ให้กู้ ยืม ซึ่ งอาจรวมถึง ประมาณการกระแสเงินสด 

7. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดท าและแสดงข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต รวมถึง

การระบุและเปิดเผยสถานการณ์สมมติที่ ใช้ในการจัดท า ผู้สอบบัญชีอาจถูกขอให้ตรวจสอบ 

และรายงานเกี่ ยวกับข้อมูลดังกล่าวเพื่ อเพิ่ มความน่าเชื่ อถือของข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะใช้ 

โดยบุคคลที่ สาม หรือเพื่ อวัตถุประสงค์ภายในกจิการ 

ความเชื่อมัน่ท่ีผูส้อบบญัชีใหต่้อขอ้มูลทางการเงินท่ีเกีย่วกบัอนาคต 

8. ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์และการกระท าที่ ยังไม่เกิดขึ้นและ

อาจไม่เกิดขึ้ น โดยอาจมีหลักฐานที่ สนับสนุนสถานการณ์สมมติที่ ใช้ในการจัดท าข้อมูล 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต แต่โดยทั่วไปหลักฐานดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต 

และมีลักษณะเป็นการคาดการณ์  ซึ่ งแตกต่างจากหลักฐานที่ ได้จากการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการเงินที่ เป็นอดีต ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่ จะแสดงความเห็นได้ว่า กิจการจะ

สามารถบรรลุผลตามที่ แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคตหรือไม่ 

9. นอกจากนี้  เมื่ อพิจารณาถึงประเภทของหลักฐานที่ อาจน ามาใช้ในการประเมินสถานการณ์

สมมติในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต อาจเป็นการยากที่ ผู้สอบบัญชีจะได้รับ

ความพอใจอย่างเพียงพอเพื่ อแสดงความเห็นว่าสถานการณ์สมมติไม่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ดังนั้น ตามมาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  เมื่ อผู้ สอบบัญชีเสนอรายงาน

เกี่ ยวกบัความสมเหตุสมผลของสถานการณ์สมมติของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจะให้ความเชื่ อมั่น

ได้ในระดับพอประมาณโดยให้ความเชื่ อมั่นในรูปแบบที่ ไม่เป็นการแสดงความเห็น อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความความเชื่ อมั่นในรูปแบบที่ เป็นการแสดงความเห็นต่อสถานการณ์
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สมมตินั้นได้ หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าได้รับความพอใจในระดับที่

เหมาะสมแล้ว 

การรบังานของผูส้อบบญัชี 

10. ก่อนการรับงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต ผู้ สอบบัญชีควรพิจารณา 

เร่ืองดังต่อไปนี้  

• วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 

• มีการกระจายข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไป หรือบุคคลในวงจ ากดั 

• ข้อมูลทางการเงินจัดท าขึ้ นตาม ข้อสมมติ เพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สุด  หรือตาม

สถานการณ์สมมติทั่วไป 

• องค์ประกอบที่ รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 

• ระยะเวลาครอบคลุมของข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 

11. ผูส้อบบญัชีไม่ควรรบังาน หรือในกรณีที่ไดร้บังานแลว้ ผูส้อบบญัชีควรถอนตวัจากงาน

ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต เมื่อเห็นไดช้ดัเจนว่า สถานการณส์มมติที่

ผูบ้ริหารก าหนดไวไ้ม่สามารถเป็นจริงได ้หรือผูส้อบบญัชีเชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินที่

เกีย่วกบัอนาคตจะไม่เหมาะสมส าหรบัการใชต้ามวตัถุประสงคที์่ไดก้ าหนดไว ้

12. ผูส้อบบญัชีและลูกคา้ควรเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน ผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือ

ตอบรับงานก่อนที่ จะเร่ิมงาน เพื่ อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับการรับงานนั้น ซึ่ งจะเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งกิจการและผู้สอบบัญชี หนังสือตอบรับงานควรกล่าวถึงเร่ืองที่ พิจารณาใน 

ย่อหน้าที่  10 และระบุถึงการยอมรับของผู้บริหารต่อความรับผิดชอบเกี่ ยวกบัสถานการณ์สมมต ิ

และการให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ น ามาใช้ในการก าหนด

สถานการณ์สมมติแก่ผู้สอบบัญชี 

ความรูเ้กีย่วกบัธุรกิจ 

13. ผูส้อบบญัชีควรไดม้าซ่ึงความรูเ้กี่ยวกบัธุรกิจอย่างเพียงพอเพื่อใหส้ามารถประเมินไดว่้า

ผู ้บริหารได้ก าหนดสถานการณ์สมมติที่ส าคัญทั้ งหมดที่ต้องใช้ในการจัดท าข้อมูล 

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตแลว้หรือไม่ อีกทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าใจกระบวนการใน 

การจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต เช่น จากการพิจารณา 

•  การควบคุมภายในของระบบที่ ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต และ

ความช านาญและประสบการณ์ของบุคลากรที่ จัดท าข้อมูลนั้น 

•  ลักษณะของเอกสารซึ่ งจัดท าโดยกจิการ เพื่ อสนับสนุนสถานการณ์สมมติของผู้บริหาร 

•  ขอบเขตการใช้หลักสถิติ หลักคณิตศาสตร์ และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยใน 

การจัดท าข้อมูล 

•  วิธกีารที่ ใช้ก าหนดและน าสถานการณ์สมมติไปใช้ 

•  ความแม่นย าของข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต ซึ่ งผู้บริหารได้จัดท าในงวดก่อน ๆ 

และเหตุผลของความแตกต่างที่ มีนัยส าคัญ 
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14. ผู ้สอบบัญชีควรพิจารณาขอบเขตความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินในอดีตด้วย  

ผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินในอดีตของกิจการ เพื่ อประเมินว่าข้อมูล

ทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ ใช้ในการจัดท าข้อมูลทาง

การเงินในอดีตหรือไม่ และเพื่ อใช้เป็นพื้ นฐานส าหรับการพิจารณาสถานการณ์สมมติของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องทราบว่าข้อมูลในอดีตที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทาง

การเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตนั้นได้ผ่านการตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วหรือไม่ และได้จัดท าขึ้น

ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปหรือไม่ 

15. ในกรณีที่ รายงานการตรวจสอบหรือรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตนั้นเป็น

แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ กจิการอยู่ในช่วงเร่ิมด าเนินงาน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

ข้อเทจ็จริงที่ ปรากฏ และผลกระทบต่อการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 

ระยะเวลาครอบคลุม 

16. ผู ้สอบบัญชีควรพิจารณาระยะเวลาครอบคลุมข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวกับอนาคต 

สถานการณ์สมมติจะเป็นการคาดการณ์มากย่ิงขึ้นเมื่ อระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้น ดังนั้น 

เมื่ อระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้ น ความสามารถของผู้บริหารในการก าหนด ข้อสมมติ 

เพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สุดจะลดลง ระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรเกินช่วงเวลาที่ ผู้บริหารสามารถ

คาดการณ์เกี่ ยวกับสถานการณ์สมมติได้อย่างสมเหตุสมผล ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างปัจจัย 

ในการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับระยะเวลาครอบคลุมของข้อมูลทางการเงินที่  

เกี่ ยวกบัอนาคต 

• วงจรการด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ระยะเวลา

ครอบคลุมอาจก าหนดจากระยะเวลาที่ ใช้ในการด าเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ 

• ระดับความน่าเชื่ อถือของสถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากกิจการอยู่ในช่วงแนะน า

ผลิตภัณฑ์ใหม่  ระยะเวลาครอบคลุมอาจสั้น  และแบ่งเป็นช่วงสั้น ๆ เช่น สปัดาห์ หรือ

เดือน หรือหากกิจการประกอบธุรกิจเพียงประเภทเดียวโดยมีอาคารให้เช่าตามสัญญา

เช่าระยะยาว ระยะเวลาครอบคลุมที่ ยาวนานอาจสมเหตุสมผล 

• ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตอาจจัดท า

ขึ้นเพื่ อใช้ในการขอเงินกู้  ดังนั้น ระยะเวลาครอบคลุมอาจก าหนดให้เป็นระยะเวลาที่

กิจการคาดว่าจะสามารถเตรียมเงินทุนให้เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนเงินกู้  หรือข้อมูล

อาจจัดท าขึ้นส าหรับผู้ลงทุนในโอกาสที่ กจิการจะเสนอขายตราสารหนี้  เพื่ อแสดงให้เห็น

ถึงการน าเงินที่ จะได้จากการขายตราสารหนี้ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ใน 

งวดต่อไป 
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วิธีการตรวจสอบ 

17. ในการก าหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณา 

เรื่องดงัต่อไปน้ี 

(ก) โอกาสที่จะเกิดการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

(ข) ความรูที้่ไดจ้ากการตรวจสอบหรืองานอื่น ๆ  ในอดีตที่ผ่านมา 

(ค) ความรูค้วามสามารถของผูบ้ริหารในการจัดท าขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วกบัอนาคต 

(ง) ผลกระทบจากการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วกบัอนาคต   

(จ) ความเพียงพอและความเชื่อถือไดข้องขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 

18. ผู้สอบบัญชีควรประเมินแหล่งที่ มาและความเชื่ อถือได้ของหลักฐานที่ ใช้สนับสนุนข้อสมมติ

เพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สุดของผู้ บริหาร หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งสนับสนุน

สถานการณ์สมมติดังกล่าวจะได้มาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมถึงการพิจารณา

ข้อมูลในอดีต และประเมินว่าสถานการณ์สมมติอยู่บนพื้นฐานของแผนงานซึ่ งกจิการสามารถ

ท าได้หรือไม่ 

19. ในการใช้สถานการณ์สมมติทั่วไป ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่ ส าคัญทั้งหมดจาก 

การใช้สถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากตั้งสถานการณ์สมมติว่ายอดขายจะเพิ่ มเกินก าลัง

การผลิตในปัจจุบันของกิจการ ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตจ าเป็นต้องรวม 

เร่ืองการลงทุนที่ จ าเป็นเพื่ อเพิ่ มก าลังการผลิตของโรงงาน หรือต้นทุนของการใช้ทางเลือกอื่ น

เพื่ อเพิ่ มยอดขายให้เป็นไปตามที่ คาดการณ์ เช่น การจ้างผู้อื่ นผลิต 

20. แม้ว่าผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานที่ สนับสนุนสถานการณ์สมมติทั่วไป แต่ 

ผู้สอบบัญชีจะต้องพอใจว่าสถานการณ์สมมติทั่วไปนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้

ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต และไม่มีเหตุผลให้เชื่ อว่าสถานการณ์สมมติทั่วไปนั้น 

ไม่สามารถเป็นจริงได้อย่างชัดเจน 

21. ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพอใจว่า ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคตได้จัดท าขึ้นอย่างเหมาะสม

จากสถานการณ์สมมติของผู้บริหารโดยใช้วิธกีาร เช่น ทดสอบการค านวณ และการตรวจสอบ

ว่าข้อมูลไม่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ สิ่ งต่าง ๆ ที่ ผู้บริหารจะท าตามที่ ได้ตั้งใจไว้มีความสอดคล้อง

กนั และการค านวณจ านวนต่าง ๆ ไม่ขัดแย้งกนัในกรณีที่ ใช้ตัวแปรตัวเดียวกนั เช่น อตัราดอกเบี้ย 

22. ผู้ สอบบัญชีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลในส่วนที่ แปรเปล่ียนได้ง่าย ซึ่ งจะมี

ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการแสดงข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตและมีผลต่อ

ผู้สอบบัญชีในการหาหลักฐานที่ เหมาะสมและการประเมินผลเกี่ ยวกับความเพียงพอและ  

ความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล 
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23. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบส่วนประกอบหนึ่ งหรือหลายส่วนประกอบของข้อมูล

ทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต เช่น งบการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตงบใดงบหนึ่ ง ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประกอบอื่ น ๆ ของงบการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคตด้วย 

24. เมื่ อข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตครอบคลุมช่วงเวลาที่ คาบเกี่ ยวกับงวดปัจจุบัน    

ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาขอบเขตของการตรวจสอบข้อมูลในอดีต วิธีการตรวจสอบจะ

แตกต่างกันตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาครอบคลุมได้รวมช่วงเวลาที่ เป็นอดีตไป

แล้วมากน้อยเพียงใด 

25. ผูส้อบบญัชีควรไดม้าซ่ึงหนงัสือรบัรองของผูบ้ริหาร ที่ระบุถึงวตัถุประสงค์ของการใช้

ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต ความครบถว้นของสถานการณส์มมติที่ส าคญัและ

การยอมรบัของผูบ้ริหารต่อความรบัผิดชอบต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วกบัอนาคต 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

26. ในการพิจารณาเกี่ ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 

นอกจากผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถึงข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานทาง

วิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) การแสดงรายการในข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ และ

ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

(ข) การเปิดเผยนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต

มีความชัดเจน 

(ค) การเปิดเผยสถานการณ์สมมติในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ

อนาคตมีความเพียงพอและมีความชัดเจนว่า ใช้ข้อสมมติเพื่ อประมาณการที่ ดีที่ สดุของ

ผู้บริหาร หรือใช้สถานการณ์สมมติทั่วไป และในกรณีที่ ได้ตั้ งสถานการณ์สมมติใน 

เร่ืองที่ มีสาระส าคัญและมีความไม่แน่นอนสูงได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ

ความไม่แน่นอนและผลลัพธซ์ึ่ งอาจเปล่ียนแปลงไป 

(ง) มีการเปิดเผยวันที่ ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต โดยผู้บริหาร

จ าเป็นต้องยืนยันว่าสถานการณ์สมมติมีความเหมาะสม ณ วันที่ ดังกล่าว ถึงแม้ว่าข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้องอาจสะสมมาตลอดระยะเวลาหนึ่ ง 

(จ) ในกรณีที่ ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต แสดงตัวเลขเป็นช่วง  ควรระบุหลักเกณฑ์

ที่ ใช้ในการก าหนดช่วงตัวเลขนั้นให้ชัดเจน การก าหนดช่วงตัวเลขดังกล่าวต้องท าด้วย

ความเที่ ยงธรรมและไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด  

(ฉ) การเปิดเผยเกี่ ยวกบันโยบายการบัญชีที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากนโยบายการบัญชีที่ ใช้ในงบ

การเงินงวดล่าสดุในอดีต  รวมทั้งเหตุผลของการเปล่ียนแปลง และผลกระทบต่อข้อมูล

ทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต 
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รายงานการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินท่ีเกีย่วกบัอนาคต 

27. รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต จะประกอบดว้ย 

(ก) ชื่อรายงาน 

(ข) ชื่อผูร้บัรายงาน 

(ค) การระบุถึงขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วกบัอนาคต  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ 

(ง) การอา้งอิงถึงมาตรฐานงานใหค้วามเชื่อมัน่เกี่ยวกบัการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน

ที่เกีย่วกบัอนาคต หรือมาตรฐานและแนวปฏิบติัอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต

รวมถึงสถานการณส์มมติที่ใชใ้นการจัดท า 

(ฉ) การอ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตและ/หรือ

ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ขอ้มูลนั้นในกรณีที่พิจารณาแลว้เห็นว่าจ าเป็น 

(ช) ขอ้ความที่แสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นว่า พบสิ่งที่

เป็นเหตุให้เชื่อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

อนาคตไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ซ) ความเห็นว่า ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต จัดท าข้ึนอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์สมมติ และแสดงความเห็นตามแม่บทการบัญชีในการรายงาน 

ทางการเงินที่เกีย่วขอ้งหรือไม่ 

(ฌ) ค าเตือนเกี่ยวกบัความสามารถในการบรรลุผลตามที่แสดงไวใ้นขอ้มูลทางการเงิน 

ที่เกีย่วกบัอนาคต 

(ญ) วนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงควรเป็นวนัที่ที่การตรวจสอบแลว้เสร็จ 

(ฎ) ที่ตั้งส านกังานของผูส้อบบญัชี  

(ฏ) ลายมือชื่อของผูส้อบบญัชี 

(ฐ) รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคตควร 

• ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานที่ สนับสนุนสถานการณ์สมมติ ผู้สอบบัญชีได้พบสิ่ ง

ที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต

ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

• แสดงความเห็นว่า ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตได้จัดท าขึ้นอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์สมมติ และได้แสดงความเห็นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือ 

• ระบุว่า 

o  ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ

อนาคตเนื่ องจากบ่อยคร้ังเหตุการณ์ที่ คาดการณ์ไว้อาจไม่เกิดขึ้ น และผลต่าง

ดังกล่าวอาจมีสาระส าคัญ ในท านองเดียวกันหากข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ

อนาคตแสดงเป็นช่วงตัวเลข รายงานของผู้สอบบัญชีควรระบุว่า ผู้สอบบัญชีไม่

สามารถให้ความเชื่ อมั่นว่า ผลลัพธท์ี่ เกดิขึ้นจริงจะอยู่ในช่วงตัวเลขนั้น  
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o  ในกรณีที่ เป็นข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ ให้ระบุว่าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับ

อนาคตได้จัดท าขึ้ นเพื่ อวัตถุประสงค์ใด และใช้สถานการณ์สมมติ ซึ่ งเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์ในอนาคตและการกระท าของผู้ บริหารซึ่ งอาจไม่เกิดขึ้ น ดังนั้น ผู้ใช้ 

ข้อมูลจะต้องระมัดระวังว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคตเพื่ อ

วัตถุประสงค์อื่ นนอกจากที่ ได้ระบุไว้ 

28. ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของรายงานแบบที่ ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปต่อประมาณการข้อมูล

ทางการเงิน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่น

เกี่ ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกับอนาคต 1 ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่อประมาณการข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งสถานการณ์สมมติที่ ใช้ในการจัดท า  

ซึ่ งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบประมาณการข้อมูลทางการเงินข้อ......... 

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้

เชื่ อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดท าประมาณการข้อมูลทางการเงินไม่สมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าประมาณการข้อมูลทางการเงินได้จัดท าขึ้ นอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์สมมติและเป็นไปตาม.......2  

ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นจริงมักจะแตกต่างจากประมาณการข้อมูลทางการเงินเนื่ องจาก

บ่อยคร้ังเหตุการณ์ที่ คาดการณ์ไว้อาจไม่เกดิขึ้นจริงตามที่ คาด และผลต่างอาจมีสาระส าคัญ 

29.    ตัวอย่างต่อไปนี้  เป็นส่วนหนึ่ งของรายงานแบบที่ ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปต่อข้อมูลทางการเงิน 

ตามสถานการณ์สมมติ  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ3 ตามมาตรฐานงานให้

ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต ซ่ึงผู้บริหารของกจิการ

เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมทั้งสถานการณ์สมมติที่ ใช้ใน

การจัดท าซึ่ งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติข้อ......... 

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้ จัดท าขึ้นเพื่ อ (อธิบายวัตถุประสงค์) เนื่ องจาก

กิจการอยู่ในช่วงเร่ิมด าเนินงาน ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้จัดท าขึ้นตาม

สถานการณ์สมมติที่ เกี่ ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตและการกระท าของผู้บริหาร ซึ่ งไม่จ าเป็นต้อง

 
1
 รวมถึงชื่ อกิจการ ช่วงเวลาที่ ประมาณการข้อมูลทางการเงินครอบคลุมและการอ้างอิงที่ เหมาะสม เช่น หน้าของ

เอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ละงบที่ ตรวจสอบ  
2
 ระบุถึงแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงนิที่ เกี่ ยวข้อง 

3
 รวมถึงชื่ อกจิการ ช่วงเวลาที่ ประมาณการข้อมูลทางการเงนิครอบคลุม และการอ้างองิที่ เหมาะสม เช่น หน้าของ

เอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ละงบที่ ตรวจสอบ  
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คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลต้องระมัดระวังว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้

อาจไม่เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์อื่ นนอกจากที่ ระบุไว้ข้างต้น 

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้

เชื่ อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดท าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล 

โดยมสีถานการณ์สมมติว่า  

(ระบุหรืออ้างถึงสถานการณ์สมมติ) นอกจากนี้  ข้าพเจ้าเหน็ว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์

สมมติได้จัดท าขึ้นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติและเป็นไปตาม........................4 

แม้ว่าเหตุการณ์ที่ คาดการณ์ภายใต้สถานการณ์สมมติที่ อธิบายข้างต้นจะเกิดขึ้นกต็าม 

ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นจริงมักจะแตกต่างจากข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ เนื่ องจากบ่อยคร้ัง

เหตุการณ์อื่ น ๆ ที่ คาดการณ์ไว้ไม่เกดิขึ้นจริงตามที่ คาด และผลต่างอาจมีสาระส าคัญ 

30. ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีเชื่อว่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่

เกี่ยวกบัอนาคตไม่เพียงพอ ผูส้อบบัญชีควรเสนอรายงานโดยแสดงความเห็นอย่าง 

มีเง่ือนไข หรือแสดงความเห็นว่า ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตนั้นไม่ถูกตอ้งหรือ

ถอนตวัจากการรบังานแลว้แต่ความเหมาะสม เช่น กรณีไม่ได้เปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ 

ผลลัพธข์องสถานการณ์สมมติในเรื่ องที่ แปรเปลี่ ยนได้ง่าย 

31. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีเชื่อว่าสถานการณส์มมติที่ส าคญัขอ้หนึ่งขอ้ใดหรือหลายขอ้ไม่ไดเ้ป็น

เกณฑ์ที่ เหมาะสมในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวกับอนาคตตามข้อสมมติ 

เพื่อประมาณการที่ดีที่สุด หรือตามสถานการณส์มมติทัว่ไป ผูส้อบบญัชีควรเสนอรายงาน

โดยแสดงความเห็นว่าข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ถูกต้อง หรือถอนตัวจาก 

การรบังาน 

32. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบที่จ าเป็นเพื่อตรวจสอบขอ้มูลทาง

การเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตอนัเนื่องจากการถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี

ควรถอนตัวจากการรบังาน หรือเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็นและอธิบายถึง 

การถูกจ ากดัขอบเขตไวใ้นรายงาน 
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  ระบุถึงแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 


