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ค าน า 

1. มาตรฐานงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนด

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับความรับผิดชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

ในการรับปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของลูกค้าที่ ผู้ สอบบัญชีเป็น     

ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตของกิจการรวมทั้งก าหนดรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี การใช้ค าว่า “ผู้สอบบัญชี” ตลอดทั้งหมดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ไม่ได้มี

เหตุผลมาจากว่าผู้สอบบัญชีก าลังปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน แต่เนื่ องจากมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้ มีขอบเขตจ ากัดเฉพาะการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาล ซึ่ งปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ ตรวจสอบงบการเงินของกจิการ 

2. ตามความมุ่งหมายของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้   ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง 

ข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งจัดท าขึ้นและแสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง1 และ

ประกอบด้วยงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อส าหรับงวดบัญชีที่ มีระยะเวลาสั้น

กว่างวดปีบัญชีของกจิการ 

3. ผูส้อบบญัชีซ่ึงรบังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบบัน้ี ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการจากการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ในกรณี

ที่ ผู้ สอบบัญชีรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ความเข้าใจเหล่านี้ จะได้รับ 

การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านการสอบถามในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทานและช่วย 

ผู้ สอบบัญชีในการมุ่งเน้นเร่ืองที่ จะสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ 

สอบทานอื่ นที่ จะน ามาใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่ รับงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลและไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการพึงปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 “งานการสอบทานงบการเงิน” เนื่ องจากโดยปกติแล้ว ผู้ประกอบ

วิชาชีพดังกล่าวไม่มีความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ  รวมทั้งการควบคุม

ภายในของกิจการเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพ

ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องใช้การสอบถามและวิธีการสอบทานที่ แตกต่างออกไปเพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการสอบทาน 

3ก  มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ เป็นแนวทางเพื่ อการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีของกิจการ อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ จะน าไปประยุกต์ 

โดยดัดแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในกรณีที่ ผู้ สอบบัญชีของกิจการรับผิดชอบ 

งานสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่ นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของ

ลูกค้า 

 
1
 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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หลกัการพื้ นฐานของการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

4. ผูส้อบบญัชีต้องปฏิบติัตามข้อก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ 

งบการเงินประจ าปีของกิจการ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเหล่านี้ ก ากับความรับผิดชอบ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความซื่ อสัตย์

สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ  

การรักษาความลับ การปฏบิัติตนเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน  

5. ผูส้อบบญัชีตอ้งจัดใหม้ีวิธีการควบคุมคุณภาพงานส าหรบังานแต่ละงาน องค์ประกอบของ

การควบคุมคุณภาพงานที่ เกี่ ยวข้องกับงานแต่ละงานรวมถึงความรับผิดชอบของผู้น าต่อ

คุณภาพงาน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและงานที่ มี ลักษณะเป็นการ เฉพาะ การมอบหมายงานแก่ก ลุ่มผู้ ปฏิบัติ งาน  

ผลการปฏบิัติงาน และการติดตามดูแล 

6. ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานโดยใชวิ้จารณญาณในการสงัเกตและ

สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่อาจมีอยู่อนัเป็นเหตุใหข้อ้มูล 

ทางการเงินระหว่างกาลตอ้งมีการปรบัปรุงอย่างเป็นสาระส าคญั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งในสาระส าคญั วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การที่ ผู้สอบบัญชีประเมินความถูกต้องของหลักฐานที่ ได้รับ

อย่างรอบคอบด้วยความสงสัยและมีความระมัดระวังต่อหลักฐานที่ มีความขัดแย้งกัน หรือ

น ามาซึ่ งความสงสัยต่อความเชื่ อถือได้ของเอกสารหลักฐานหรือค ารับรองของผู้บริหารของ

กจิการ 

วตัถุประสงคข์องการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

7. การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถให้

ข้อสรุปจากการสอบทานว่าผู้ สอบบัญชีได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ในสาระส าคัญหรือไม่ ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมถึง

วิธีการสอบทานอื่ น เพื่ อลดความเสี่ ยงในการให้ข้อสรุปอย่างไม่เหมาะสมให้อยู่ในระดับ

พอประมาณ ในกรณีที่ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ  

8. วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

จากการตรวจสอบที่ ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาลไม่ท าให้ผู้ สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่า ข้อมูลทางการเงินนั้นจัดท าขึ้ น 

อย่างถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 
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9. การสอบทานมีความแตกต่างจากการตรวจสอบ เนื่ องจากการสอบทานไม่ได้ออกแบบมา

เพื่ อให้ได้รับความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่มีข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ การสอบทานประกอบด้วยการใช้วิธกีารสอบถามบุคลากร ซึ่ ง

ส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธกีารสอบทานอื่ น การสอบทานอาจท าให้ผู้สอบบัญชีพบเหตุที่ มนีัยส าคัญ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล แต่ไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานทั้งหมดตามที่ ต้องการส าหรับ

การตรวจสอบงบการเงิน  

ขอ้ตกลงในการรบังาน 

10. ผูส้อบบญัชีและลูกคา้ตอ้งเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน 

11. โดยปกติข้อตกลงที่ ได้รับการเห็นชอบจะถูกบันทกึในหนังสือตอบรับงาน วิธีการติดต่อสื่ อสาร

ดังกล่าวช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับลักษณะของงาน โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกับ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้ บริหาร ขอบเขต 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ความเชื่ อมั่นที่ ได้รับ รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของรายงาน 

โดยปกติแล้ว การติดต่อสื่ อสารดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองต่อไปนี้   

• วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ขอบเขตของการสอบทาน 

• ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ความรับผิดชอบของผู้ บริหารในการจัดให้มีและด ารงไว้ซึ่ งการควบคุมภายใน 

ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ มีประสิทธผิล  

• ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดเตรียมบันทึกทางการเงินและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

ทั้งหมดให้แก่ผู้สอบบัญชี 

• ข้อตกลงของผู้บริหารที่ จะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ สอบบัญชีเพื่ อยืนยันการให้ 

ค ารับรองที่ ให้โดยวาจาในระหว่างการสอบทาน รวมทั้งค ารับรองที่ ให้โดยนัยในบันทึก

ของกจิการ 

• รูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่ จะน าเสนอ รวมทั้งการระบุถึงชื่ อผู้รับรายงาน 

• ข้อตกลงของผู้บริหารที่ จะรวมรายงานการสอบทานไว้ในเอกสารใดกต็ามที่ มี ข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลที่ ระบุว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รับการสอบ

ทานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการแล้ว 

 ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงไว้ใน 

ภาคผนวก 1 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ข้อตกลงในการรับงานสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลสามารถรวมกบัข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบงบการเงินประจ าปีได้ 
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วิธีการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 

12. ผูส้อบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมทั้ ง 

การควบคุมภายในของกิจการ ทั้งที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดท าขอ้มูลทางการเงินประจ าปีและ

ระหว่างกาลอย่างเพียงพอที่จะวางแผนและปฏิบติังาน เพือ่สามารถท่ีจะ  

(ก) ระบุถึงประเภทของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัที่อาจ

เป็นไปได ้รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่เหตุการณด์งักล่าวจะเกิดข้ึน  

(ข) เลือกค าถาม วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น ซ่ึงจะท าให ้

ผู ้สอบบัญชีสามารถน าเสนอรายงานได้ว่าผู ้สอบบัญชีได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให ้

ผู ้สอบบัญชีเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าข้ึนตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งในสาระส าคญัหรือไม่  

13. ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจ

กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ผู้สอบบัญชีซึ่ งได้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการหนึ่ ง 

รอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่าจะได้มาซึ่ งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 

รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทางการเงินประจ าปี 

ที่ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการวางแผนงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้องปรับปรุงความเข้าใจนี้ ให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีต้อง

ได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลอย่างเพียงพอเนื่ องจากการควบคุมดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากการควบคุมภายใน

ที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินประจ าปี 

14. ผู้สอบบัญชีใช้ความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมทั้งการควบคุมภายในของ

กิจการ เพื่ อก าหนดวิธีการสอบถาม วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และวิธีการสอบทานอื่ นที่ จะ

ใช้ และเพื่ อระบุถึงเหตุการณ์ รายการ หรือสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง

โดยเฉพาะ ซึ่ งต้องท าการสอบถามหรือใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือใช้วิธกีารสอบทานอื่ น 

15. โดยปกตแิล้ว การปรับปรุงความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งการควบคุม

ภายในของกจิการที่ มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันของผู้สอบบัญชี จะใช้วิธกีารดังต่อไปนี้   

• อ่านเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของปีก่อนและการสอบทานงวดบัญชีระหว่างกาล

งวดก่อนของปีปัจจุบันและงวดบัญชีระหว่างกาลเดียวกันของปีก่อนตามขอบเขตเท่าที่

จ าเป็น เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุประเดน็ที่ อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลงวดปัจจุบัน 

• พิจารณาความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญรวมถึงความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารจะแทรกแซงการควบคุม

ซึ่ งระบุได้ในการตรวจสอบงบการเงินปีก่อน 
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• อ่านข้อมูลทางการเงินประจ าปีล่าสุดและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชี

ก่อนที่ สามารถน ามาเปรียบเทยีบได้ 

• พิจารณาความมีสาระส าคัญโดยอ้างอิงกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่ อช่วยในการก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีการที่

จะใช้ในการปฏบิัติงานและประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

• พิจารณาลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้รับแก้ไข

แล้วและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข

ในงบการเงินของปีก่อน (ถ้ามี) 

• พิจารณาประเด็นทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งอาจมี

ความส าคัญอย่างต่อเนื่ อง เช่น ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ  

• พิจารณาผลของการปฏบิัติงานตรวจสอบส าหรับงบการเงินปีปัจจุบัน 

• พิจารณาผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการด าเนินการของผู้บริหาร 

ในภายหลัง  

• สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับผลการประเมินโดยผู้บริหารเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ ข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

อนัเนื่ องมาจากการทุจริต 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงกจิกรรมทางธุรกจิของกจิการ 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญและ

ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและ 

ความเชื่ อถือได้ของบันทึกทางบัญชีที่ ตรงกับหรือกระทบยอดได้กับข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลนั้น 

16. ผู้สอบบัญชีก าหนดลักษณะวิธกีารสอบทานที่ ต้องปฏบิัติส าหรับกจิการภายในกลุ่ม (ถ้ามี) และ

ติดต่อสื่ อสารให้ผู้สอบบัญชีอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบทานทราบ ปัจจัยที่ น ามาพิจารณารวมถึง

ความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลของกจิการภายในกลุ่มและความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน

ในการจัดท าข้อมูลดังกล่าวว่ามีการรวมศูนย์หรือไม่รวมศูนย์ 

17. ในการวางแผนและปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูที้่เพิ่งไดร้บัการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกิจการ ซ่ึงยงัไม่ไดท้ าการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีตอ้งท าความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถึง

การควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดท าขอ้มูลทางการเงินประจ าปีและ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
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18. การท าความเข้าใจนี้ ท าให้ผู้ สอบบัญชีสามารถมุ่งเน้นการใช้วิธีการสอบถามและวิธีการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่ นในการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ในการท าความเข้าใจดังกล่าวโดยปกติแล้ว

ผู้สอบบัญชีจะสอบถามผู้สอบบัญชีคนก่อนและสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ 

งบการเงินปีก่อนและงวดบัญชีระหว่างกาลงวดก่อน ๆ ของปีปัจจุบันที่ ผู้สอบบัญชีคนก่อน 

ได้สอบทานแล้ว (ในกรณีที่ สามารถปฏิบัติได้) และพิจารณาลักษณะการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ได้รับการแก้ไขแล้วและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ซึ่ งผู้สอบบัญชีคนก่อนได้รวบรวมไว้ ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญรวมถึงความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารจะ

แทรกแซงการควบคุม และประเด็นทางการบัญชีและการรายงานที่ ส าคัญ ซึ่ งยังอาจมี

ความส าคัญอยู่อย่างต่อเนื่ อง เช่น ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีสาระส าคัญ 

การสอบถาม การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น 

19. ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถาม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสอบถามบุคลากรที่รบัผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและใชวิ้ธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น เพื่อใหผู้ส้อบบญัชี

สามารถสรุปได้ว่า  จากการปฏิบัติงานสอบทานผู ้สอบบัญชีได้พบสิ่งที่ เ ป็นเหตุให ้

ผูส้อบบญัชีเชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกีย่วขอ้งในสาระส าคญัหรือไม่ 

20. โดยปกติแล้ว การสอบทานไม่ได้ก าหนดให้ทดสอบบันทกึทางบัญชีโดยการตรวจสอบเอกสาร 

การสังเกตการณ์ หรือการยืนยันรายการ วิธีการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยปกติจะจ ากัดเพียงการใช้วิธีการสอบถาม ซึ่ งโดยส่วนใหญ่จะสอบถามบุคลากร 

ที่ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและใช้วิธีการการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทาน

อื่ นมากกว่าการสอบยันข้อมูลที่ ได้รับมาที่ เกี่ ยวข้องกับประเดน็ทางบัญชีที่ ส าคัญเกี่ ยวกับข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งการควบคุม

ภายในของกิจการของผู้สอบบัญชี ผลของการประเมินความเสี่ ยงของการตรวจสอบงวดก่อน

และการพิจารณาความมีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของ 

ผู้สอบบัญชีมีผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของการสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

และวิธกีารสอบทานอื่ นที่ ใช้ 

21.  โดยปกติแล้ว ผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารดังต่อไปนี้  

• อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หรือคณะกรรมการ 

อื่ นๆ ที่ เหมาะสมเพื่ อระบุถึงเร่ืองที่ อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

และสอบถามถึงเร่ืองที่ ได้หารือในที่ ประชุมแต่ยังไม่มีรายงานการประชุมที่ อาจ 

มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• พิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ของเหตุการณ์ที่ ท าให้ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบหรือ

การสอบทานในแบบที่ เปล่ียนแปลงไป ท าให้เกิดรายการปรับปรุงทางบัญชีหรือ 
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การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการปรับปรุงซึ่ งพบในการตรวจสอบหรือ

การสอบทานคร้ังก่อน 

• ติดต่อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีอื่ นที่ ปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของ

กจิการภายในกลุ่มที่ ส าคัญตามความเหมาะสม 

• สอบถามผู้บริหารของกิจการ ซึ่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบทางด้านการเงินและบัญชี รวมทั้ง

ผู้บริหารรายอื่ นตามความเหมาะสม เกี่ ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้   

o ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้ นและแสดงตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

o มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการบัญชีหรือการประยุกต์หลักการบัญชีหรือไม่ 

o มีรายการทางการค้าใหม่ ซึ่ งท าให้มีความจ าเป็นต้องน าหลักการบัญชีใหม่มาใช้

หรือไม่ 

o มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ทราบแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่ 

o สถานการณ์ที่ ไม่ปกติหรือซับซ้อน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกิจหรือการจ าหน่ายส่วนงานธุรกิจของ

กิจการ ข้อสมมติที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

และความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระท ากิจกรรมใดกจิกรรม

หนึ่ งเป็นการเฉพาะในนามของกจิการ 

o รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันได้บันทึกและเปิดเผยในข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

o การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญของข้อผูกมัดและภาระผูกพันตามสญัญา 

o การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญในภาระหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น รวมถึงคดีฟ้องร้องหรือ 

ข้อเรียกร้อง 

o การปฏบิัติตามเง่ือนไขในสญัญากู้ยืมเงิน 

o ประเดน็ค าถามอื่ นที่ เกดิจากการปฏบิัติงานสอบทาน 

o รายการที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นในช่วงก่อนสิ้นงวดบัญชีระหว่างกาลหรือในช่วงแรกของ

งวดบัญชีระหว่างกาลถัดไป 

o การทุจริตหรือข้อสงสยัว่ามีการทุจริตที่ มีผลกระทบต่อกจิการซึ่ งเกี่ ยวข้องกบั 

- ผู้บริหาร  

- พนักงานซึ่ งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมภายใน หรือ 

- บุคคลอื่ น ในกรณีที่ การทุจริตนั้นอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
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o ข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตหรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริตที่ มีผลกระทบต่อข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาล ซึ่ งได้รับการติดต่อสื่ อสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน 

นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่ มีหน้าที่ ก ากบัดูแล หรือบุคคลอื่ น 

o การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกิดขึ้นแล้วหรือที่ อาจ

เป็นไปได้ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างมีสาระส าคัญ 

• ใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่ อระบุความสัมพันธ์และ

รายการที่ มีลักษณะผิดปกติและรายการที่ อาจสะท้อนถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล   การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบอาจรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนและเทคนิคทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์

แนวโน้มหรือการวิเคราะห์เชิงถดถอย โดยอาจใช้การค านวณด้วยมือหรือใช้เทคนิค

คอมพิวเตอร์ที่ ช่วยในการค านวณ ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงไว้

ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

• อ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและพิจารณาว่ามีเหตุที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ 

22. ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการสอบทานหลาย ๆ วิธีก่อนหรือพร้อมกันไปในขณะที่ กิจการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ ผู้ สอบบัญชีจะ

ปรับปรุงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของ

กิจการให้เป็นปัจจุบัน และเร่ิมอ่านรายงานการประชุมที่ เกี่ ยวข้องก่อนวันสิ้ นงวดบัญชี 

ระหว่างกาล นอกจากนี้  การปฏิบัติงานสอบทานบางวิธีในช่วงต้นของงวดบัญชีระหว่างกาลจะ

ท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่ ส าคัญที่ อาจมีผลกระทบต่อ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้เรว็ขึ้น 

23. กรณีที่ ผู้สอบบัญชีซึ่ งปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นผู้ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของกิจการด้วย ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจปฏิบัติงานตรวจสอบ

บางวิธีพร้อมไปกับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่ อความสะดวกและ 

ความมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเ ช่น ข้อมูลที่ ได้รับจากการอ่านรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการในระหว่างการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอาจน ามาใช้ส าหรับ  

การตรวจสอบประจ าปีได้ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้วิธีการตรวจสอบ ซึ่ งใช้

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีในขณะปฏิบัติงา นสอบทาน 

ระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น การใช้วิธีการตรวจสอบส าหรับรายการที่ มีนัยส าคัญหรือรายการ 

ที่ ไม่เป็นปกติที่ เกิดขึ้ นในระหว่างงวด เช่น การรวมธุรกิจ การปรับโครงสร้าง หรือรายการ

รายได้ที่ มีนัยส าคัญ 
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24. โดยปกติการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้ก าหนดให้มีการสอบยันเกี่ ยวกบัการ

สอบถามเร่ืองคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้อง ดังนั้น โดยปกติจึงไม่มีความจ าเป็นที่ ต้องส่ง

จดหมายสอบถามไปยังทนายความของกิจการ อย่างไรกต็าม การติดต่อสื่ อสารโดยตรงไปยัง

ทนายความของกิจการเกี่ ยวกับคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้องอาจมีความเหมาะสมหากมีเหตุที่

ท าให้ผู้สอบบัญชีสงสัยว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ และผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าทนายความของกจิการอาจมีข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง 

25. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกับหรือกระทบยอดได้

กบับันทกึทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจได้รับหลักฐานว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกับหรือ

กระทบยอดได้กบับันทกึทางบัญชี โดยการเปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลกบั 

(ก) บันทึกทางบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือตารางการจัดท างบการเงินรวม  

ซึ่ งตรงกบัหรือกระทบยอดได้กบับันทกึทางบัญชี 

(ข) ข้อมูลสนับสนุนอื่ น ๆ ในบันทกึของกจิการตามที่ จ าเป็น 

26. ผูส้อบบญัชีต้องสอบถามว่าผูบ้ริหารไดร้ะบุเหตุการณ์ทั้ งหมดที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่ใน

รายงานการสอบทาน ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงหรือเปิดเผยในขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลหรือไม่ ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการอื่ นเพื่ อระบุถึงเหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นภายหลังวันที่

ในรายงานการสอบทาน 

27. ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามว่าผูบ้ริหารไดม้ีการเปลี่ยนแปลงการประเมินความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือไม่ ในกรณีที่ผลจากการสอบถามหรือการใช้

วิธีการสอบทานอื่น ท าใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงเหตุการณห์รือสถานการณที์่อาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  

ผูส้อบบญัชีตอ้ง 

(ก) สอบถามผู ้บริหารถึงแผนงานในอนาคตที่ก าหนดข้ึนจากการประเมินเร่ือง 

การด าเนินงานต่อเนือ่ง ความเป็นไปไดข้องแผนงานดงักล่าว รวมทั้งความเห็นของ

ผูบ้ริหารว่าผลที่ไดจ้ากแผนงานดงักล่าวจะท าใหส้ถานการณด์ีข้ึนหรือไม่  

(ข) พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวในข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาล 

28. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ ยวกับความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการอาจมีอยู่แล้ว ณ วันที่ ในงบการเงินประจ าปี หรืออาจระบุได้

จากผลการสอบถามผู้บริหารหรือจากการใช้วิธีสอบทานอื่ น เมื่ อผู้สอบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงแผนงานในอนาคต เช่น 

แผนการขายสินทรัพย์เพื่ อช าระหนี้  การกู้ ยืมเงินหรือการปรับโครงสร้างหนี้  การลดหรือชะลอ

การใช้จ่าย หรือการเพิ่ มทุน นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงความเป็นไปได้
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ของแผนงานดังกล่าวและผู้บริหารเชื่ อว่าผลที่ ได้จากแผนงานดังกล่าวจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้น

หรือไม่ อย่างไรกต็าม โดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสอบยันความเป็นไปได้ของ

แผนงานของผู้บริหาร หรือการที่ ผลจากแผนงานดังกล่าวจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ 

29.  เมื่อผูส้อบบญัชีพบว่ามีเหตุให้ผูส้อบบญัชีสงสัยว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่เป็น

สาระส าคญัหรือไม่ เพื่อใหข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งในสาระส าคญั ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามเพิ่มเติมหรือใชวิ้ธีการอื่น

เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถใหข้อ้สรุปในรายงานการสอบทานได ้ตัวอย่างเช่น ถ้าวิธีการ 

สอบทานของผู้สอบบัญชีท าให้เกิดข้อสงสัยว่ารายการขายที่ มีนัยส าคัญของกิจการได้บันทึก

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการเพิ่ มเติมอย่าง

เพียงพอเพื่ อยุติข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี เช่น การหารือถึงเง่ือนไขของรายการค้าดังกล่าวกับ

เจ้าหน้าที่ อาวุโสทางการตลาดและทางบัญชี หรือการอ่านสญัญาซื้อขาย 

การประเมินการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

30. ผูส้อบบญัชีตอ้งประเมินการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงทั้งเฉพาะแต่ละรายการและ 

ผลโดยรวมว่าการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข ซ่ึงผูส้อบบญัชีพบ

มีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่ 

31. การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแตกต่างจากการตรวจสอบ เนื่ องจากการสอบทาน

ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงและการเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่เพียงพอที่ ผู้สอบบัญชีพบจะถูกน ามาประเมินผลกระทบ

ทั้งเฉพาะแต่ละรายการและผลโดยรวม เพื่ อพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่ มี

สาระส าคัญเพื่ อให้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ 

32. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความมีสาระส าคัญของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ กิจการยังไม่ได้แก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เช่น

ลักษณะ สาเหตุ และจ านวนเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง การแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงนั้นเกดิขึ้นในปีก่อนหรืองวดบัญชีระหว่างกาลของปีปัจจุบัน และผลกระทบที่ อาจ

เกิดขึ้ นของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องวดบัญชีระหว่างกาลหรืองวดประจ าปี 

ในอนาคต 

33. ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดจ านวนเงินที่ ไม่จ าเป็นต้องน ามารวมค านวณผลโดยรวมหากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ น้อยกว่าจ านวนเงินดังกล่าว เนื่ องจากผู้สอบบัญชีคาดว่าผลรวมของ

จ านวนเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่าง

ชัดเจน ในการปฏบิัติดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาข้อเทจ็จริงที่ ว่าการก าหนดความมีสาระส าคัญ
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ประกอบด้วยการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งแม้ว่าจะเป็นจ านวนเงินน้อยในเชิงเปรียบเทียบ แต่กอ็าจมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ 

ค ารบัรองของผูบ้ริหาร 

34.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไดร้บัหนงัสือรบัรองจากผูบ้ริหารว่า 

(ก) ผูบ้ริหารรบัทราบว่าเป็นผูร้บัผิดชอบในการออกแบบและน าการควบคุมภายใน 

ไปปฏิบติัเพือ่ป้องกนัและตรวจพบการทุจริตและขอ้ผิดพลาด  

(ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดท าข้ึนและแสดงตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกีย่วขอ้ง  

(ค) ผู ้บริหารเชื่อว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับ 

การแกไ้ขซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้วบรวมในระหว่างการสอบทานนั้นไม่เป็นสาระส าคญั

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม ทั้งผลกระทบต่อเฉพาะแต่ละรายการ

และผลโดยรวม รายการสรุปของขอ้มูลดงักล่าวไดน้ ามารวมไวห้รือแนบไวก้ับ

หนงัสือรบัรองแลว้  

(ง) ผูบ้ริหารได้เปิดเผยให้ผูส้อบบัญชีทราบถึงข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญทั้ งหมด 

ที่ผูบ้ริหารทราบเกี่ยวกบัการทุจริตและขอ้สงสยัว่ามีการทุจริต ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

กบักิจการแลว้  

(จ) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยให้ผูส้อบบญัชีทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลอาจแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซ่ึงมีผลมาจากการทุจริตแลว้2 

(ฉ) ผู ้บริหารได้เปิดเผยให้ผู ้สอบบัญชีทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เกิดข้ึนหรือที่อาจเป็นไปไดท้ั้งหมดที่ผูบ้ริหารทราบแลว้ 

ซ่ึงผลกระทบจะไดน้ ามาพิจารณาในการจัดท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ช) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงเหตุการณที์่ส าคญัทั้งหมดที่เกิดภายหลงั

วนัที่ในงบการเงินจนถึงวนัที่ในรายงานการสอบทาน ซ่ึงอาจตอ้งมีการปรบัปรุง

รายการหรือการเปิดเผยขอ้มูลในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแลว้ 

35. ผู้สอบบัญชีขอค ารับรองเพิ่ มเติมตามความเหมาะสมในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของ

กิจการหรืออุตสาหกรรม ตัวอย่างหนังสือรับรองของผู้บริหารได้แสดงไว้ในภาคผนวก 3 ของ

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

 
2
 ย่อหน้าที่  35 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตใน 

การตรวจสอบงบการเงิน” อธิบายว่าลักษณะ ขอบเขตและความถี่ ของการประเมินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการและ

ผู้บริหารอาจประเมินในรายละเอียดเป็นประจ าทุกปีหรือเป็นส่วนหนึ่ งของการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ค ารับรองที่

เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีต้องปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เฉพาะของกจิการ   
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลประกอบ  

36.  ผู ้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่นที่แนบประกอบกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

เพื่อพิจารณาว่ามีข้อมูลประกอบที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

อย่างมีสาระส าคญัหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้องแก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือข้อมูลประกอบอื่ น

หรือไม่ หากมีความจ าเป็นที่ ต้องแก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและผู้บริหารปฏิเสธที่ จะ

แก้ไข ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน ในกรณีที่ มีความจ าเป็นที่ ต้อง

แก้ไขข้อมูลประกอบอื่ นและผู้บริหารปฏิเสธที่ จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเพิ่ มวรรคเน้น

เพื่ ออธิบายถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญดังกล่าวในรายงานการสอบทาน

หรือด าเนินการอย่างอื่ น เช่น ระงับการออกรายงานการสอบทานหรือถอนตัวจากงานดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจแสดงวิธีการวัดผลก าไรแบบหนึ่ ง ซึ่ งแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน

ในเชิงที่ ดีกว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและวิธีการวัดผลดังกล่าวแสดงผลเกินจริงมาก

เกินไปอย่างเด่นชัด โดยไม่ได้มีการก าหนดค านิยามไว้อย่างชัดเจนหรือไม่สามารถกระทบ

ข้อมูลไปยังข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้อย่างชัดเจน ซึ่ งท าให้เกิดความสับสนและ 

มีความเป็นไปได้ที่ จะท าให้เกดิความเข้าใจผิด  

37.  หากผูส้อบบญัชีพบเหตุที่ท าให้ผูส้อบบญัชีเชื่อไดว่้าขอ้มูลอื่นที่ปรากฏอยู่มีการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ผูส้อบบญัชีตอ้งหารือประเด็นดงักล่าวกบั

ผูบ้ริหารของกิจการ ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีอ่านข้อมูลอื่ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อพิจารณา 

หาความขัดแย้งของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญนั้น ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ปรากฏอย่างชัดเจน (ได้แก่ ข้อมูลซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกับข้อมูล 

ที่ แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซึ่ งแสดงหรือน าเสนอไว้อย่างไม่ถูกต้อง) ในการ

หารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลอื่ นและ

ค าตอบของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี ว่าความแตกต่างในการใช้ดุลยพินิจหรือใน

ความเห็นนั้นมีเหตุผลหรือไม่ และจะร้องขอให้ผู้บริหารหารือกับบุคคลที่ สามที่ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่ อหาข้อยุติต่อการแสดงข้อมูลที่ ปรากฏชัดว่าขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวหรือไม่  

ในกรณีที่ ต้องมีการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและผู้บริหาร

ปฏิเสธที่ จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น การแจ้งให้ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลรับทราบและการขอค าปรึกษาจากที่ ปรึกษากฎหมาย 

การติดต่อสือ่สาร 

38. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบจากการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ท าให ้

ผูส้อบบญัชีเชื่อว่าตอ้งมีการปรบัปรุงรายการที่มีสาระส าคญัเพื่อใหข้อ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งในสาระส าคญั ผูส้อบบญัชีตอ้ง

ติดต่อสือ่สารประเด็นดงักล่าวกบัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมในทนัทีที่สามารถกระท าได ้
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39. หากในดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีเห็นว่าผูบ้ริหารไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมภายใน

ระยะเวลาอนัควร ผูส้อบบญัชีตอ้งแจ้งใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลทราบ การติดต่อสื่ อสาร

ดังกล่าวท าในทันทีที่ สามารถกระท าได้โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจของ

ผู้สอบบัญชีว่าจะติดต่อสื่ อสารโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

ลักษณะของรายการ ความอ่อนไหวและความส าคัญของเร่ืองที่ จะรายงานและจังหวะเวลาในการ

ติดต่อสื่ อสาร ในกรณีที่ การติดต่อสื่ อสารข้อมูลท าโดยทางวาจา ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าบันทึก

การติดต่อสื่ อสารนั้นไว้  

40. หากในดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีเห็นว่า ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลไม่ตอบสนองอย่าง

เหมาะสมภายในระยะเวลาอนัควร ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณา 

(ก) ว่าตอ้งมีการเสนอรายงานในแบบที่เปลีย่นแปลงไปหรือไม่ หรือ 

(ข) ความเป็นไปไดใ้นการถอนตวัจากงานดงักล่าว  

(ค) ความเป็นไปไดใ้นการถอนตัวจากการไดร้ับแต่งตั้ งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

ประจ าปี 

41. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบจากการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ท าให้ 

ผูส้อบบญัชีเชื่อว่ามีการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

ผูส้อบบญัชีตอ้งติดต่อสื่อสารประเด็นดงักล่าวกบัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมในทนัทีที่

สามารถกระท าได ้การตัดสนิใจว่าผู้บริหารระดับใดที่ จะมีความเหมาะสมนั้น ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาผลกระทบจากความเป็นไปได้ในการสมรู้ ร่วมคิด หรือความเกี่ ยวข้องของสมาชิกของ

ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ผู้ สอบบัญชียังพิจารณาความจ าเป็นที่ จะรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและพิจารณาผลกระทบต่อการสอบทาน 

42.  ผูส้อบบญัชีตอ้งแจ้งประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการที่พบจากการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ในการสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลผู้ สอบบัญชีอาจพบประเด็นบางประเด็น ซึ่ งในความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชีมีทั้งความส าคัญและเกี่ ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลกระบวนการจัดท า

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารประเดน็ดังกล่าวกับ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

การรายงานลกัษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

43.  ผูส้อบบญัชีตอ้งเสนอรายงานที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซ่ึงประกอบดว้ย  

(ก) ชื่อรายงานที่เหมาะสม 

(ข) ชื่อผูร้บัรายงาน ตามที่ก าหนดโดยเง่ือนไขของงานนั้น 
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(ค) การระบุถึงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน ซ่ึงรวมถึงการระบุชื่อ  

ของงบการเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงินแบบสมบูรณห์รือแบบย่อ รวมทั้งวนัที่

และรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ง) ข้อความที่ระบุว่า ผู ้บริหารของกิจการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลและการแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตามที่ควรตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ประกอบดว้ยงบการเงินแบบสมบูรณที์่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงจัดท าข้ึน

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งที่ออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถแสดง

รายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดท าและแสดงขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งในกรณีของ

สถานการณอื์่น 

(ฉ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีเป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปจากการสอบทานต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ช) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” และข้อความที่ระบุว่า  

การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ 

สอบทานอื่น 

(ซ) ขอ้ความที่ระบุว่า การสอบทานมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีเป็นอย่างมาก ท าให้ผูส้อบบัญชีไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่า 

ผูส้อบบญัชีจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น 

ผูส้อบบญัชีจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได ้ 

(ฌ) ขอ้สรุปที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีพบสิ่งที่เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเชื่อว่าขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวขอ้งหรือไม่ ในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงิน

แบบสมบูรณที์่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงจัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งที่ออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถแสดงรายการอย่างถูกตอ้ง

ตามที่ควร  

(ญ) ขอ้สรุปที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีพบสิ่งที่เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเชื่อว่าขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลไม่ได้จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคญัหรือไม่ ในกรณีของสถานการณอื์่น 

(ฎ) วนัที่ในรายงาน 
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(ฏ) ที่ตั้งส านกังานของผูส้อบบญัชี 

(ฐ) ลายมือชื่อของผูส้อบบญัชี 

ตัวอย่างของรายงานการสอบทานแสดงไว้ในภาคผนวก 4 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

44. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อก าหนดทางกฎหมาย ซึ่ งใช้ในการควบคุมการสอบทานข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล อาจก าหนดถ้อยค าที่ ใช้ส าหรับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีไว้ต่างจาก

ถ้อยค าที่ บรรยายไว้ในย่อหน้า 43 (ฌ) หรือ 43 (ญ) ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏบิัติตาม

โดยใช้ถ้อยค าที่ ก าหนดไว้ดังกล่าว แต่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่ ได้อธิบายไว้ใน

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปยังคงเหมือนเดิม 

การปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้ง 

45. ผูส้อบบญัชีตอ้งใหข้อ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือใหข้อ้สรุปว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งในกรณีที่ 

ผูส้อบบญัชีพบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตอ้งมีการปรบัปรุง

รายการที่เป็นสาระส าคญัเพือ่ใหจ้ัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งใน

สาระส าคญั 

46. ในกรณีที่ มีเหตุซึ่ งท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับหรืออาจได้รับ

ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญจากการปฏิบัติแตกต่างจากแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้องและผู้บริหารไม่ได้แก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้อง

เสนอรายงานการสอบทานในแบบที่ เปล่ียนแปลงไป โดยอธิบายถึงลักษณะของการปฏิบัติ 

ที่ แตกต่างและระบุผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหากค านวณได้ ในกรณีที่  

ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูลที่ จ าเป็นต้องมีเพื่ อการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอไม่ได้รวมอยู่ใน

ข้อมูลทางการเ งินระหว่างกาล  ผู้ สอบบัญชี ต้องเสนอรายงานการสอบทานในแบบ 

ที่ เปล่ียนแปลงไปและรวมข้อมูลที่ จ าเป็นดังกล่าวในรายงานการสอบทานหากท าได้ โดยปกติ

แล้วการเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่ เปล่ียนแปลงไปจะท าโดยการเพิ่ มวรรคอธิบาย 

ในรายงานการสอบทานและให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ตัวอย่างรายงานการสอบทานแบบให้

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขแสดงไว้ในภาคผนวก 5 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

47. ในกรณีที่ ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

มีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจนท าให้การที่ ผู้สอบบัญชีให้

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขไม่เพียงพอที่ จะเปิดเผยลักษณะของข้อมูลที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อสรุปว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้อง ตัวอย่างรายงานการสอบทานแบบให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

แสดงไว้ในภาคผนวก 7 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

การถูกจ ากดัขอบเขต 

48. โดยปกติแล้วการถูกจ ากดัขอบเขตท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสอบทานได้เสรจ็สมบูรณ์ 
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49. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่สามารถสอบทานไดเ้สร็จสมบูรณ ์ผูส้อบบญัชีตอ้งติดต่อสื่อสาร

อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบั

ดูแลถึงเหตุผลที่ไม่สามารถสอบทานไดเ้สร็จสมบูรณ ์และพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเสนอ

รายงานการสอบทานหรือไม่ 

การถูกจ ากดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร 

50. ผู้สอบบัญชีไม่รับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหากผู้สอบบัญชีได้ทราบ ใน

เบื้องต้นว่าสถานการณ์ของงานบ่งชี้ ว่าผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถปฏิบัติงานสอบทานได้เสร็จ

สมบูรณ์เนื่ องจากจะถูกจ ากดัขอบเขตในการสอบทานโดยผู้บริหารของกจิการ 

51. ในกรณีที่ ผู้บริหารจ ากัดขอบเขตในการสอบทานภายหลังการตกลงตอบรับงาน ผู้สอบบัญชี

เรียกร้องให้ขจัดการจ ากดัขอบเขตดังกล่าว หากผู้บริหารปฏเิสธที่ จะขจัดการจ ากดัขอบเขตนั้น 

ซึ่ งมีผลให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสอบทานได้เสรจ็สมบูรณ์และให้ข้อสรุปได้ ผู้สอบบัญชีต้อง

สื่ อสารให้ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรถึงเหตุผลที่ ไม่สามารถสอบทานได้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีพบว่า 

มีเหตุที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าต้องปรับปรุงรายการที่ มีสาระส าคัญเพื่ อให้ข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชี

สื่ อสารประเดน็ดังกล่าวตามแนวทางปฏบิัติที่ ระบุในย่อหน้าที่  38-40 

52. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีพิจารณาความรับผิดชอบทางกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมาย

รวมทั้งพิจารณาว่ามีข้อก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานหรือไม่ ในกรณีที่ มีข้อก าหนด

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่ให้ข้อสรุปและแสดงถึงเหตุผลที่ ท าให้ไม่สามารถท า

การสอบทานได้เสรจ็สมบูรณ์ไว้ในรายงานการสอบทาน อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีพบว่า 

มีเหตุที่ ท าให้ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่ มีสาระส าคัญเพื่ อให้ข้อมูล  

ทางการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีแจ้งเร่ืองดังกล่าวในรายงานด้วย 

การถูกจ ากดัขอบเขตกรณีอ่ืน  

53. การถูกจ ากัดขอบเขตอาจเกิดขึ้นเนื่ องจากสถานการณ์อื่ นนอกเหนือจากการถูกจ ากัดขอบเขต

ซึ่ งเกิดจากผู้บริหาร โดยปกติในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสอบทานเสร็จ

สมบูรณ์และเสนอข้อสรุปได้ ซึ่ งมีแนวทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่  51-52 แล้ว อย่างไรกต็าม  

ในบางสถานการณ์ที่ อาจเกิดขึ้ นได้ยาก การถูกจ ากัดขอบเขตของผู้ สอบบัญชีเป็นเร่ืองที่

เกี่ ยวข้องกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ งหรือหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างชัดเจน ซึ่ งแม้ 

มีสาระส าคัญแต่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหน็ว่าไม่กระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

อย่างแผ่กระจาย ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบ 

ที่ เปล่ียนแปลงไปโดยระบุว่า ยกเว้นเร่ืองที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคอธิบายในรายงานการสอบทาน 
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การสอบทานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  และให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ตัวอย่างของรายงานการสอบทานที่ ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก 6 ของ

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

54. ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีล่าสุด

เนื่ องจากการถูกจ ากัดขอบเขตในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการถูกจ ากัดขอบเขต

ดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอยู่ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน 

การด าเนินงานต่อเนือ่งและความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญั 

55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่ มวรรคเน้นในรายงานการสอบทาน เพื่ อเน้นข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ใด ๆ ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซึ่ งการเพิ่ มวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบข้อสรุปของผู้สอบบัญชี วรรคดังกล่าวต้องแสดงต่อท้าย

วรรคสรุปและโดยปกติจะกล่าวถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่าข้อสรุปไม่ได้เป็นแบบมีเง่ือนไขจากการเน้น

ข้อมูลดังกล่าว 

56. ถา้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในขอ้มูลการเงินระหว่างกาล ผูส้อบบญัชีตอ้งเพิ่ม 

วรรคเนน้ในรายงานการสอบทานเพื่อเนน้ถึงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัเกี่ยวกบั

เหตุการณ์หรือเ ง่ือนไขที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถใน 

การด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ 

57. ผู้สอบบัญชีอาจเสนอรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานในแบบที่ เปล่ียนแปลงไป

ก่อนหน้านี้  โดยการเพิ่ มวรรคเน้นเพื่ อเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเนื่ องของกิจการ ถ้าความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญดังกล่าวยังคงอยู่ในงวดปัจจุบันและ 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแล้ว ผู้สอบบัญชีเสนอ

รายงานการสอบทานต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในงวดปัจจุบัน

โดยการเพิ่ มวรรคเน้นเพื่ อเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ ยังคงอยู่ 

อย่างต่อเนื่ อง 

58. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ อาจ

ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการจากผลของ

การสอบถามหรือวิธีการสอบทานอื่ น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วในข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

โดยการเพิ่ มวรรคเน้นเพื่ อเน้นถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น 

59. ในกรณีข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดเ้ปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่ก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมากต่อความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องของกิจการ ผูส้อบบญัชีตอ้งใหข้อ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือใหข้อ้สรุปว่างบการเงิน
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ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม รายงานการสอบทานดังกล่าวต้องมีการกล่าวอ้าง 

อย่างเฉพาะเจาะจงถึงขอ้เท็จจริงของความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญันั้น 

60. ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการเพิม่

วรรคเพื่อเนน้ใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญัที่ผูส้อบบญัชีพบ (นอกเหนือจาก

ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ) ซ่ึงการแกปั้ญหาความไม่แน่นอนดงักล่าว

ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตและความไม่แน่นอนนั้นอาจมีผลกระทบต่อข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้พิจารณาอ่ืน 

61. เง่ือนไขของข้อตกลงในการรับงานรวมถึงข้อตกลงของผู้บริหารว่าจะรวมรายงานการสอบทาน

ของผู้สอบบัญชีไว้ในเอกสารใดกต็ามที่ มีข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ ระบุว่าข้อมูลดังกล่าว

ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการแล้ว หากผู้บริหารไม่ได้รวมรายงานการสอบทาน

ไว้ในเอกสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาขอค าปรึกษาทางกฎหมายเพื่ อช่วยในการตัดสินใจ

เลือกการด าเนินการที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

62. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบเปล่ียนแปลงไปและผู้บริหารเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยไม่ได้รวมรายงานการสอบทานแบบที่ เปล่ียนแปลงไว้ใน

เอกสารนั้น ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาขอค าปรึกษาทางกฎหมายเพื่ อช่วยในการตัดสินใจเลือก

การด าเนินการที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์และความเป็นไปได้ที่ จะถอนตัวจากการได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

63. ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลซึ่ งประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อไม่จ าเป็นต้องรวมข้อมูลทุก

อย่างเ ช่นเดียวกับงบการเ งินแบบสมบูรณ์  แต่อาจแสดงค าอธิบายเหตุการณ์และ 

การเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญต่อความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผล 

การด าเนินงานของกิจการนับตั้งแต่วันที่ ในรายงานส าหรับปี เนื่ องมาจากข้อสันนิษฐานที่ ว่า 

ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจะสามารถเข้าถึงงบการเงินฉบับล่าสุดที่ ผ่านการตรวจสอบ

แล้ว เช่น กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสถานการณ์อื่ น ผู้สอบบัญชีหารือ

กับผู้บริหารถึงความจ าเป็นในการรวมข้อความที่ ว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลต้องอ่าน

ควบคู่ไปกับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วฉบับล่าสุด ในกรณีที่ ไม่มีการระบุ ข้อความดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าการไม่อ้างอิงงบการเงินที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วฉบับล่าสุดจะ 

ท าให้เกิดการเข้าใจผิดต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และ 

มีผลกระทบต่อรายงานการสอบทานหรือไม่ 

เอกสารหลกัฐาน 

64. ผูส้อบบญัชีตอ้งจัดท าเอกสารหลกัฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็น

หลักฐานประกอบการให้ข้อสรุปของผูส้อบบญัชี และเป็นหลักฐานว่าการปฏิบติังาน 
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สอบทานเป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง การจัดท าเอกสารหลักฐานท าให้ผู้สอบบัญชีที่ มีประสบการณ์ ซึ่ งไม่เคย

เกี่ ยวข้องกบังานนี้มาก่อนสามารถเข้าใจลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสอบถาม และ

วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ นที่ ใช้ ข้อมูลที่ ได้รับและประเดน็ที่ ส าคัญที่

พิจารณาในระหว่างการปฏบิัติงานสอบทาน รวมทั้งการจัดการกบัประเดน็ดังกล่าว 

วนัถือปฏิบติั 

65. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้สามารถท าได้ก่อนวันถือปฏบิัติมีผลบังคับใช้ 

การน าไปใชก้บัหน่วยงานภาครฐั 

1. ย่อหน้าท่ี 10 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีและลูกค้าเห็นชอบในข้อตกลงเกี่ ยวกับการรับ งาน  

ย่อหน้าท่ี 11 อธิบายว่าหนังสือตอบรับงานช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับลักษณะของงาน

และโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ความเชื่ อมั่นที่ ได้รับ รวมทั้งลักษณะและ

รูปแบบของรายงาน โดยทั่วไปกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้ในการก ากับงานการสอบทาน

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐจะก าหนดเร่ืองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีไว้ด้วย ดังนั้น การใช้หนังสือ

ตอบรับงานอาจไม่เป็นที่ แพร่หลายส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การมีหนังสือ 

ตอบรับงานเพื่ อแสดงถึงเ ร่ืองต่าง ๆ ที่ กล่าวไว้ใน ย่อหน้าท่ี 11 อาจเป็นประโยชน์ต่อทั้ ง 

ผู้สอบบัญชีและลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐพิจารณา 

ท าความตกลงกบัลูกค้าส าหรับเง่ือนไขของงานสอบทานโดยใช้หนังสอืตอบรับงาน 

2. ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาระหน้าที่ การตรวจสอบตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจขยาย

ไปถึงงานอื่ นด้วย เ ช่น การสอบทานข้อมูลทางการเ งินระหว่างกาล  ในกรณี เ ช่นนี้  

ผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถหลีกเล่ียงภาระหน้าที่ ดังกล่าวได้  ดังนั้น  

ผู้สอบบัญชีอาจไม่อยู่ในสถานะที่ จะไม่รับงาน (ดูยอ่หนา้ท่ี 50) หรือถอนตัวจากงานสอบทาน (ดู

ยอ่หนา้ท่ี 36 และ 40 (ข)) นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐยังอาจไม่อยู่ในสถานะที่ จะ

ถอนตัวจากการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (ดูยอ่หนา้ท่ี 

40 (ค) และ 62) 

3. ย่อหน้าท่ี 41 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเมื่ อมีเหตุที่ ท าให้ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่า 

มีการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดทางกฎหมาย ในหน่วยงานภาครัฐ

ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายอื่ นให้รายงานเร่ืองดังกล่าว

ต่อหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ก ากับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่ น 
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ภาคผนวก 1 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

หนังสือตอบรับงานฉบับนี้ ใ ช้ เ ป็นแนวทางในการพิจารณาตาม ย่อหน้า ท่ี 10 ของมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบับนี้ และจะต้องได้รับการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละงาน

และสถานการณ์ 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท (หรือตัวแทนผู้บริหารระดับสงูที่ เหมาะสม) 

หนังสือฉบับนี้ เ ป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้า  

ในการปฏบิัติงานสอบทานงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ของ

กิจการ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างกาล งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ระหว่างกาล และงบกระแสเงินสดระหว่างกาล ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ในการให้เกณฑ์ในการรายงานว่ามีสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ 

การสอบทานประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบ

ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่ น และโดยปกติไม่ได้

ก าหนดให้มีการสอบยันข้อมูลที่ ได้รับมา การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีขอบเขตจ ากดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไปอย่างมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจ

แสดงความเหน็ต่องบการเงินที่ สอบทานได้ 

ข้าพเจ้าคาดว่าจะเสนอรายงานต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังนี้   

 

[ระบุใจความของตัวอย่างรายงาน] 

 

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอ ความรับผิดชอบนี้ ยังรวมถึงการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ  และการด ารงไว้ซึ่ ง 

การควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าและการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งมีผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ เหมาะสม และการประมาณการทางบัญชีที่ สมเหตุสมผลต่อ

สถานการณ์ ในการสอบทาน ข้าพเจ้าจะขอหนังสือรับรองเพื่ อยืนยันค ารับรองของท่านในเร่ืองต่างๆ 

ที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบทาน  นอกจากนี้  ข้าพเจ้าจะขอให้รวมรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าไว้ใน

เอกสารใด ๆ กต็าม ซึ่ งได้รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ ได้ระบุว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าว

ผ่านการสอบทานแล้ว 
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การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้เป็นการให้ความเชื่ อมั่นว่าข้าพเจ้าจะพบประเดน็ที่ มี

นัยส าคัญ ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ นอกจากนี้  งานสอบทานของข้าพเจ้าไม่สามารถให้ 

ความเชื่ อมั่นว่าจะสามารถเปิดเผยการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือการกระท าผิดกฎหมายที่ เกดิขึ้นได้

หรือไม่ อย่างไรกต็าม ข้าพเจ้าจะแจ้งเร่ืองที่ มีสาระส าคัญที่ ข้าพเจ้าพบให้ท่านทราบ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานของท่านและเชื่ อว่าเจ้าหน้าที่ เหล่านั้น

จะจัดเตรียมบันทกึ เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ นที่ ข้าพเจ้าร้องขอส าหรับการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

[ระบุข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัอตัราค่าสอบทานและการเรียกเกบ็เงิน ตามความเหมาะสม] 

 

หนังสือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ในปีต่อ ๆ ไป หากไม่มีการยกเลิก แก้ไข หรือท าสัญญาใหม่แทน  

(ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) 

โปรดลงนามท้ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่ แนบมานี้ คืนแก่ข้าพเจ้า เพื่ อยืนยันความเข้าใจของท่าน

เกี่ ยวกบัข้อตกลงในการสอบทานงบการเงินของข้าพเจ้า 

 

ขอแสดงความนับถือ 

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

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

(ลงชื่ อ) .......................................... 

ชื่ อและต าแหน่ง ............................... 

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

(พร้อมทั้งประทบัตราส าคัญของบริษัท) 
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ภาคผนวก 2 

วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบท่ีผูส้อบบญัชีอาจพิจารณาน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

สอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ได้แก่ วิธกีารดังต่อไปนี้  

• เปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดที่ สอบทานกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ของงวดก่อนหน้า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน ข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลที่ คาดหมายไว้โดยผู้บริหารส าหรับงวดปัจจุบัน และงบการเงินประจ าปี

ล่าสดุที่ ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

• เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบันกับผลการด าเนินงานที่ คาดการณ์ไว้ 

เช่น งบประมาณหรือประมาณการ (ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทยีบยอดคงเหลือของภาษี และ

ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีส ารองภาษีเงินได้กับก าไรก่อนภาษีเงินได้ ในข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลงวดปัจจุบันกับข้อมูลเช่นเดียวกันใน (ก) งบประมาณ โดยค านวณจากอัตรา 

ที่ คาดไว้ และ (ข) ข้อมูลทางการเงินของงวดก่อน ๆ) 

• เปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบนักบัข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• เปรียบเทียบจ านวนเงินที่ บันทึกหรืออัตราส่วน  ซึ่ งค านวณจากจ านวนที่ บันทึกไว้กับ 

ค่าคาดหมายของผู้สอบบัญชี ซึ่ งก าหนดขึ้ นจากการระบุและประยุกต์ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  

ที่ คาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าพึงมีอยู่ตามความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อกิจการและ

อุตสาหกรรม ซึ่ งกจิการนั้นด าเนินงานอยู่ 

• เปรียบเทยีบอัตราส่วนและดัชนีชี้ วัดต่าง ๆ ของงวดระหว่างกาลปัจจุบันของกิจการกับกิจการ

อื่ นในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

• เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆ ของข้อมูลทางเงินระหว่างกาล 

งวดปัจจุบันกบัความสัมพันธ์ที่ เกี่ ยวเนื่ องในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน ๆ เช่น 

อตัราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทต่อยอดขาย อตัราส่วนร้อยละของสนิทรัพย์แต่ละ

ประเภทต่อสนิทรัพย์รวม และอตัราส่วนร้อยละของการเปลี่ ยนแปลงของยอดขายต่ออตัราส่วน

ร้อยละของการเปลี่ ยนแปลงของลูกหนี้การค้า เป็นต้น 

• เปรียบเทยีบข้อมูลที่ ถูกแยกออกเป็นส่วน ตัวอย่างวิธทีี่ อาจใช้ในการแยกข้อมูลออกเป็นส่วน เช่น   

o โดยรอบระยะเวลา เช่น รายได้หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกเป็นรายไตรมาส รายเดือนหรือ

รายสปัดาห์ 

o โดยสายผลิตภัณฑห์รือแหล่งที่ มาของรายได้ 

o โดยสถานที่ ตั้ง เช่น ตามกจิการภายในกลุ่ม 

o โดยลักษณะของรายการ เช่น รายได้ที่ เกดิจากนักออกแบบ  สถาปนิก หรือ ช่าง 

o โดยลักษณะหลายประการของรายการ เช่น รายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

เป็นรายเดือน 
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ภาคผนวก 3 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรองของผูบ้ริหาร 

หนังสือรับรองของผู้บริหารในภาคผนวกนี้ ไม่ได้จัดท าขึ้ นเพื่ อให้เป็นแบบมาตรฐาน ค ารับรอง 

ของผู้บริหารจะแตกต่างกนัไปส าหรับแต่ละกจิการและแต่ละงวดบัญชี 

 

(ชื่ อกจิการ)............................................ 

(วันที่ ).......................................................  

เรียน ………..(ชื่ อผู้สอบบัญชี)………………  

 

วรรคน าในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงินแบบย่อ 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่ อประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ  

ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นแบบย่อ และงบกระแสเงินสดแบบย่อ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จ ากัด เพื่ อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุปว่า 

มีสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ท่านเชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  

วรรคน าในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงินแบบสมบูรณ์ ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ซ่ึงออกแบบมา 

เพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่ อประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่   

31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ ของบริษัท กขค จ ากดั เพื่ อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุป

ว่ามีสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ท่านเชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้แสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กขค จ ากัด 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอย่างถูกต้องตามที่ ควร 
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ข้าพเจ้าขอยืนยันค ารับรองดังต่อไปนี้ตามความรู้และความเชื่ อที่ ดีที่ สดุของข้าพเจ้า 

• ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ อ้างถึงข้างต้นได้จัดท าขึ้นและแสดงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• ข้าพเจ้าได้จัดให้มีบันทึกทางบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด รวมทั้งรายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่ อให้ท่านไว้ใช้แล้ว (ได้แก่ การประชุม

ที่ จัดขึ้นในวันที่  [ระบุวันที่ จัดประชุมที่ เกี่ ยวข้อง]) 

• ไม่มีรายการที่ มีสาระส าคัญใดที่ ยังไม่ได้บันทกึอย่างถูกต้องในบันทกึทางบัญชีที่ ใช้ในการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมายใด ๆ ทั้งที่ เกิดขึ้ นแล้วหรือ 

ที่ เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้ น ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างเป็น

สาระส าคัญ 

• ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายในและการน าการควบคุม

ภายในไปปฏบิัติเพื่ อป้องกนัและค้นพบการทุจริตและข้อผิดพลาด 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ ส าคัญทั้งหมดเกี่ ยวกับการทุจริตที่ พบหรือสงสัยว่าจะ 

มีการทุจริตซึ่ งมีผลกระทบต่อกจิการ 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยผลการประเมินความเสี่ ยงของผู้ บริหาร เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ ข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเนื่ องมาจาก 

การทุจริต 

• ข้าพเจ้าเชื่ อว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไขทั้งแต่ละ

รายการและผลโดยรวม ตามที่ ได้สรุปไว้ในเอกสารที่ แนบมานี้ ไม่เป็นสาระส าคัญต่อข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม   

• ข้าพเจ้าขอรับรองในความครบถ้วนของข้อมูลที่ ให้แก่ท่านเกี่ ยวกับการระบุถึงบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมและเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอตาม

ความเหมาะสมในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

o รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมถึงรายการขาย รายการซื้ อ  

เงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืม การโอน สัญญาเช่าและการรับประกัน และลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

จากบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั  

o การรับประกันซึ่ งท าให้เกิดหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการทั้งที่ เป็นลายลักษณ์อักษร

หรือด้วยวาจา   

o ข้อตกลงและสทิธใินการซื้อคืนสนิทรัพย์ที่ ขายไปแล้ว 

• การแสดงและการเปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ข้อสมมติที่ ใช้สะท้อนถึงความตั้งใจและความสามารถที่ จะ

ด าเนินการใด ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงในนามของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดและการเปิดเผย

ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 
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• ข้าพเจ้าไม่มีแผนหรือความตั้งใจใด ๆ ที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชี

หรือการจัดประเภทของสนิทรัพย์และหนี้สนิที่ แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ข้าพเจ้าไม่มีแผนที่ จะยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หรือแผนงานหรือความตั้งใจอื่ นที่ จะมีผลท าให้ 

มีสินค้าคงเหลือส่วนเกินหรือล้าสมัย และไม่มีสินค้าคงเหลือที่ แสดงด้วยจ านวนที่ สูงกว่า 

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ 

• กิจการมีกรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือ

ข้อผูกมัดใด ๆ ในสนิทรัพย์ของกจิการ 

• ข้าพเจ้าได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้ สินทั้งหมดของกิจการ ทั้งที่ เกิดขึ้ นแล้วและที่ อาจ

เกดิขึ้นในภายหน้าอย่างเหมาะสมแล้ว 

• [เพิ่ มเติมค ารับรองเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ กจิการน ามาใช้เป็นคร้ังแรกและพิจารณา

เพิ่ มเติมค ารับรองตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาล] 

ตามความรู้และความเชื่ อที่ ดีที่ สุดของข้าพเจ้า ไม่มีเหตุการณ์ที่ เกิดภายหลังวันที่ ในงบการเงินจนถึง

วันที่ ในหนังสือรับรองฉบับนี้  ซึ่ งอาจท าให้ต้องปรับปรุงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลในข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น 

 

........................................ 

(ผู้บริหารระดับสงู) 

 

........................................  

(ผู้บริหารที่ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี) 
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ภาคผนวก 4 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมีวตัถุประสงค์เพื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร (ย่อหนา้ที่ 43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ3 ของบริษัท 

กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล

เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”4
 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 

การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินระหว่างกาลที่ สอบทานได้ 

  

 
3
  ผู้สอบบัญชีอาจต้องการระบุชื่ อหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ก ากบัดูแลหรือเทยีบเท่า ซ่ึงเป็นผู้ที่ กจิการต้องน าส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

4
  ในกรณีที่ ท าการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ข้อความประโยคนี้ ต้องกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 ซ่ึงน ามาใช้กับการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ข้อความส่วนอื่ นของรายงานการสอบทานต้องได้รับการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ตามความจ าเป็น     
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ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท 

กขค จ ากัด ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับงวด

สามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือชื่ อ ............................................ 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน............ 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน .............................. 

วันที่  .................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหนา้ที่ 43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และงบกระแสเงิน

สด [แบบย่อ] ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน [แบบย่อ]5 

ของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก 

ผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”6 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 

การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะ

พบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่

สอบทานได้ 

 

ขอ้สรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ลายมือชื่ อ ............................................. 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน............. 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน .............................. 

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

 
5
  ดูหมายเหตุ 3  

6
  ดูหมายเหตุ 4 
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ภาคผนวก 5  

ตวัอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบใหข้อ้สรุปอย่างมี

เงื่อนไขเนือ่งจากการปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วขอ้ง 

งบการเงินแบบสมบูรณ ์ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร (ย่อหนา้ที่ 43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ7 ของบริษัท 

กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล

เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การให้ข้อสรุปเกี่ ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”8 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 

การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มนีัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินระหว่างกาลที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ตามข้อมูลที่ ฝ่ายบริหารให้กับข้าพเจ้า บริษัท กขค จ ากัด ไม่ได้บันทกึสินทรัพย์และหนี้ สินระยะยาว

ส าหรับข้อผูกพันตามสัญญาเช่าบางสัญญา ซึ่ งข้าพเจ้าเห็นว่ารายการดังกล่าวต้องบันทกึเป็นต้นทุน

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าหาก 

ข้อผูกพันตามสญัญาเช่าดังกล่าวได้บันทกึเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

แล้ว สินทรัพย์จะเพิ่ มขึ้น ______บาท หนี้ สินระยะยาวเพิ่ มขึ้น______บาท และก าไรสุทธิและก าไร
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ต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจะเพิ่ มขึ้ น (ลดลง) จ านวน_______บาท และ 

________บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นเร่ืองที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินระหว่างกาล

ดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และ 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควร 

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือชื่ อ ................................................. 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน................ 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน ................................. 

วันที่  ........................................................ 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหนา้ที่ 43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และงบกระแสเงิน

สด [แบบย่อ] ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน [แบบย่อ]9 

ของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก 

ผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ”10 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 

การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะ

พบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ตามข้อมูลที่ ฝ่ายบริหารให้กับข้าพเจ้า บริษัท กขค จ ากัด ไม่ได้บันทกึสินทรัพย์และหนี้ สินระยะยาว

ส าหรับข้อผูกพันตามสัญญาเช่าบางสัญญา ซึ่ งข้าพเจ้าเห็นว่ารายการดังกล่าวต้องบันทกึเป็นต้นทุน

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าหาก  

ข้อผูกพันตามสญัญาเช่าดังกล่าวได้บันทกึเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

แล้ว สินทรัพย์จะเพิ่ มขึ้น ______บาท หนี้ สินระยะยาวเพิ่ มขึ้น______บาท และก าไรสุทธิและก าไร

ต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจะเพิ่ มขึ้ น (ลดลง) จ านวน _______บาท และ 

________บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 
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ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นเร่ืองที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิน 

ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือชื่ อ .................................................... 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................... 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน ..................................... 

วันที่  ............................................................ 
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ภาคผนวก 6  

ตัวอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบให้ขอ้สรุปอย่าง 

มีเงื่อนไข เนือ่งจากการถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานท่ีไม่ไดเ้กิดจากฝ่ายบริหาร 

งบการเงินแบบสมบูรณ ์ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร (ย่อหนา้ที่ 43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ11 ของ

บริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเว้นเร่ืองที่ จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 

รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”12 

การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้  

มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ 

ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง 

ไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินระหว่างกาลที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

เนื่ องจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ ส านักงานสาขาแห่งหนึ่ งในวันที่  (ระบุวันที่ ) ได้ท าลายบันทึก 

ทางบัญชีของลูกหนี้ของกจิการ ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้จ านวนเงินรวม_______ 

บาท ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลได้ กิจการอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมบันทึกทางบัญชี

เหล่านั้นขึ้นมาใหม่และยังไม่มั่นใจว่าบันทกึทางบัญชีที่ จัดท าขึ้นมาใหม่นี้จะใช้ส าหรับบัญชีลูกหนี้และ
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ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญที่ เกี่ ยวข้องได้ หากข้าพเจ้าสามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้ ดังกล่าวได้ ข้าพเจ้า

อาจพบเหตุที่ แสดงว่าอาจจ าเป็นต้องมีรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 

 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่ งข้าพเจ้าอาจพบหากไม่เกิดสถานการณ์

ตามที่ กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะ

ทางการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือชื่ อ ................................................... 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................. 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน ................................... 

วันที่  .......................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหนา้ที่ 43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และงบกระแสเงิน

สด [แบบย่อ] ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน [แบบย่อ]13 

ของบริษัท กขค จ ากัด  ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล 

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเว้นเร่ืองที่ จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 

รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”14 

การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่ น  การสอบทานนี้  

มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้  

ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง

ไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

เนื่ องจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ ส านักงานสาขาแห่งหนึ่ งในวันที่  (ระบุวันที่ ) ได้ท าลายบันทึก  

ทางบัญชีของลูกหนี้ของกจิการ ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้จ านวนเงินรวม_______ 

บาท ซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ กิจการอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมบันทึก 

ทางบัญชีเหล่านั้นขึ้ นมาใหม่และยังไม่มั่นใจว่าบันทึกทางบัญชีที่ จัดท าขึ้ นมาใหม่นี้ จะใช้ส าหรับ

บัญชีลูกหนี้ และค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญที่ เกี่ ยวข้องได้ หากข้าพเจ้าสามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้

ดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าอาจพบเหตุที่ แสดงว่าอาจจ าเป็นต้องมีรายการปรับปรุงต่อข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดังกล่าว 
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ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่ งข้าพเจ้าอาจพบหากไม่เกิดสถานการณ์

ตามที่ กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 

ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจาก 

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือชื่ อ .................................................. 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน................. 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน .................................. 

วันที่  ......................................................... 
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ภาคผนวก 7 

ตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบให้ข้อสรุปว่า        

งบการเงินไม่ถูกตอ้งเนื่องจากการปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทาง

การเงินท่ีเกีย่วขอ้ง 

งบการเงินแบบสมบูรณ ์ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดท าข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามที่ควร (ย่อหนา้ที่ 43 (ฌ)) 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ15 ของ

บริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเง ินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ีร ับอนุญาตของกจิการ ”16 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี 

และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธ ีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ม ีขอบเขตจ าก ัดกว่า  

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ือง  

ที่ มีนัยส าคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น 

ต่องบการเงินระหว่างกาลที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการสรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

ในงวดบัญชีปัจจุบันฝ่ายบริหารของกิจการไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท า 

งบการเงินรวม เนื่ องจากฝ่ายบริหารเหน็ว่าการจัดท างบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมีผู้ถือหุ้นใหม่

ซึ่ งเป็นส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่ มขึ้ นมาก การปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้มีการจัดท างบการเงินรวม รายการบัญชีทุก

รายการในงบการเงินระหว่างกาลนี้ จะแตกต่างไปอย่างเป็นสาระส าคัญ  

 

ขอ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

จากการสอบทานของข้าพเจ้า เนื่ องจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่ งไม่ได้น ามารวมใน 

การจัดท างบการเงินรวมตามที่ กล่าวไว้ในวรรคก่อน งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึงไม่ได้แสดง

ฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

ลายมือชื่ อ .................................................. 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................. 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน ................................... 

วันที่  .......................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหนา้ที่ 43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ชื่ อผู้รับรายงานที่ เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และงบกระแสเงิน

สด [แบบย่อ] ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน [แบบย่อ]17 

ของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก  

ผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

วรรคขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ”18 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย

การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่ มีนัยส าคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจจะ

พบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

ที่ สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการสรุปวา่ขอ้มูลทางการเงินไม่ถกูตอ้ง 

ในงวดบัญชีปัจจุบันฝ่ายบริหารของกิจการไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท า 

งบการเงินรวม เนื่ องจากฝ่ายบริหารเหน็ว่าการจัดท างบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมีผู้ถือหุ้นใหม่ 

ซึ่ งเป็นส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่ มขึ้ นมาก การปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้มีการจัดท างบการเงินรวม รายการบัญชี 

ทุกรายการในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จะแตกต่างไปอย่างเป็นสาระส าคัญ  
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ขอ้สรุปวา่ขอ้มูลทางการเงินไม่ถกูตอ้ง 

จากการสอบทานของข้าพเจ้า  เนื่ องจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่ งไม่ได้น ามารวม 

ในการจัดท างบการเงินรวมตามที่ กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึงไม่ได้

จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญ 

 

 

ลายมือชื่ อ ................................................. 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน................ 

 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน ................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 


