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ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้กบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และกล่าวถึงข้อพิจารณาพิเศษ ซึ่ งใช้กับ

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ โดยเฉพาะข้อพิจารณา ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  

2. ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เป็นประโยชน์เมื่ อผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องกับ

ผู้สอบบัญชีอื่ นในการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่ งไม่ใช่งบการเงินกลุ่มกิจการ โดยปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์เท่าที่ จ าเป็น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจน าผู้สอบบัญชีอื่ นมาเพื่ อร่วมสังเกตการณ์ 

การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ หรือตรวจนับสนิทรัพย์ถาวรที่ อยู่ในสถานที่ ที่ ห่างไกล 

3. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ  หรือเพื่ อเหตุผลอื่ น  

ให้แสดงความเห็นการตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่ ง กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจใช้หลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

การตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม เป็นหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังคงน ามาใช้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก1) 

4. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2201 ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการ

ต้องมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมถึง

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่ เหมาะสม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานของกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการด้วยเช่นกนั 

5. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  220 

โดยไม่ค านึงว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

ช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 220 ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม   

6. ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี เป็นผลมาจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงิน และความเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญชีจะตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว2 ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี รวมถึงความเสี่ ยงที่

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งเป็นสาเหตุในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

 
1 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 และ 15 

2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก34 
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ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และความเสี่ ยงที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจตรวจ 

ไม่พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อธิบายถึงสถานการณ์ที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาเมื่ อก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

ความเกี่ ยวข้องกับวิธีการประเมินความเสี่ ยงและวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม ซึ่ งปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม วัตถุประสงค์ของ 

ความเกี่ ยวข้องนี้ คือการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อเป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

วนัถือปฏิบติั  

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่ อพิจารณาว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่  

(ข) ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(1) เพื่ อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับขอบเขตและเวลา 

ของงานเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่ม และข้อตรวจพบ 

(2) เพื่ อได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มและกระบวนการจัดท างบการเงินรวม เพื่ อแสดงความเห็นว่า  

งบการเงินของกลุ่มกจิการในส่วนที่ มีสาระส าคัญทั้งหมดถูกจัดท าตามแม่บทการรายงาน

ทางเงินที่ น ามาใช้หรือไม่ 

ค าจ ากดัความ  

9. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) กิจการภายในกลุ่ม หมายถึง กิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่ งผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือ

ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มจัดท าข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก4) 

(ข) ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้ สอบบัญชีซึ่ งปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูล  

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มเพื่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตามการร้องขอ

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7) 

(ค) ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้บริหารที่ รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม 

(ง) ความมีสาระส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม หมายถึง ความมีสาระส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

ซึ่ งก าหนดโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 3 TSA 600 

(จ) กลุ่มกจิการ หมายถึง กจิการภายในกลุ่มทั้งหมด ซึ่ งข้อมูลทางการเงินของกจิการได้รวมอยู่ใน

งบการเงินของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการหนึ่ งกลุ่มมีกจิการภายในกลุ่มมากกว่าหนึ่ งกจิการเสมอ 

(ฉ) การตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ช) ความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หมายถึง การแสดงความเห็นจากการตรวจสอบต่อ

งบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ซ) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นในส านักงาน ซึ่ ง

รับผิดชอบงานตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการซึ่ งออกในนามของส านักงาน กรณีที่ มีผู้สอบบัญชีร่วมปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ร่วมกัน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานร่วมและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วม คือผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีร่วม หรืองานซึ่ ง

ผู้สอบบัญชีร่วมแห่งหนึ่ งปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีร่วมอื่ น 

(ฌ) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง หุ้นส่วน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

กลุ่มกิจการ และพนักงาน ซึ่ งก าหนดกลยุทธ์การสอบกลุ่มกิจการโดยรวม สื่ อสารกับผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม และ

ประเมินข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ญ) งบการเงินของกลุ่มกิจการ หมายถึง งบการเงินซึ่ งรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

มากกว่าหนึ่ งกิจการภายในกลุ่ม ค าว่า “งบการเงินกลุ่มกิจการ” รวมถึงการรวมงบการเงินโดย

การรวมข้อมูลทางการเงิน ที่ จัดท าโดยหลายกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งไม่มีบริษัทใหญ่แต่อยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

(ฎ) ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หมายถึง ผู้บริหารที่ รับผิดชอบส าหรับการจัดท างบการเงินของ 

กลุ่มกจิการ 

(ฏ) การควบคุมที่ ระดับกลุ่ม หมายถึง การควบคุมที่ ถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติและคงไว้โดย

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ ในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ฐ) กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ หมายถึง กิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่ งที่ ก าหนดโดย  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่า (1) เป็นกิจการที่ มีนัยส าคัญทางการเงินต่อ 

กลุ่มกิจการ หรือ (2) โดยลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะน่าจะมีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของ

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก5-ก6) 

10. การอ้างถึง “แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้” หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้

กบังบการเงินของกลุ่มกจิการ การอ้างถึง “กระบวนการจัดท างบการเงินรวม” รวมถึง  
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(ก) การรับรู้  การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มในงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยกระบวนการจัดท างบการเงินรวม การรวมกันตาม

สดัส่วน หรือวิธส่ีวนได้เสยีหรือวิธรีาคาทุน 

(ข) ผลจากการรวมงบการเงินของข้อมูลทางการเงินของหลายกจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งไม่มีบริษัทใหญ่ 

แต่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ขอ้ก าหนด 

ความรบัผิดชอบ 

11. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และ  

การปฏิบัติงานเกี่ ยวกับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และข้อก าหนด
ตามข้อบังคับและกฎหมายที่ น ามาใช้ และการออกรายงานของผู้ สอบบัญชีว่าเหมาะสมตาม

สถานการณ์หรือไม่3 ซึ่ งเป็นผลให้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการจะต้อง 

ไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้รวมการอ้างถึง

ดังกล่าว ถ้าการอ้างถึงดังกล่าวถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ รายงานของผู้สอบบัญชีจะต้อง

แสดงว่าการอ้างถึงมิได้ลดความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการหรือ

ส านักงานของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการส าหรับการแสดงความเห็นการตรวจสอบ 

กลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก9)  

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง  

12.  เพื่ อปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 220 ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้อง

พิจารณาตามการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอหรือไม่ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินของ
กจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ เพื่ อวัตถุประสงค์นี้  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องมีความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและ

สภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการอย่างเพียงพอที่ จะก าหนดว่ากิจการภายในกลุ่มใดน่าจะเป็นกิจการ

ภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ ในขณะที่ ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการต้องประเมินว่ากลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะสามารถมีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มเหล่านั้นตามขอบเขตที่ จ าเป็นได้หรือไม่ เพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง
เพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก12) 

13. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการสรุปว่า 

(ก) เป็นไปไม่ได้ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเนื่ องมาจากข้อจ ากดัโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

 
3  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  15 
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(ข) ผลกระทบที่ เป็นไปได้ของความไม่สามารถนี้ จะส่งผลต่อการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ4 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการต้อง 

• ในกรณีของงานใหม่ ไม่ควรรับงาน หรือในกรณีของการรับงานต่อเนื่ อง ควรถอนตัวจากงาน 

หากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

• ในกรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามผู้สอบบัญชีปฎิเสธงาน หรือกรณีที่ การถอนตัวจากงาน 

ไม่สามารถท าได้ หลังจากที่ ได้ปฏบิัติการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการตามขอบเขตที่ เป็น 

ไปได้แล้ว ต้องไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก19)  

ขอ้ตกลงในงาน 

14.  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้องเห็นชอบกับข้อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ โดย

สอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2105 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21) 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวมและแผนการสอบบญัชี  

15. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการ

และต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชีกลุ่มกจิการโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3006  

16. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้องสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการ

และแผนการสอบบัญชีกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22) 

การท าความเขา้ใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่ม และสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ 

17.  ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ระบุและประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ7 กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการต้อง 

(ก) ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ 

รวมถึงการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม เพิ่ มเติมจากความเข้าใจที่ ได้มาระหว่างขั้นตอนการรับงาน

ใหม่หรือการรับงานต่อเนื่ อง  

(ข) ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม รวมถึงค าสั่งที่ ออกโดยผู้บริหารของ

กลุ่มกจิการถึงกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก29) 

18.  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องมีความเข้าใจซึ่ งเพียงพอต่อ 

(ก) การยืนยันหรือปรับเปลี่ ยนการก าหนดเริ่ มแรกเกี่ ยวกบักจิการภายในกลุ่มที่ น่าจะมีนัยส าคัญ 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 

6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  7-12 

7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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(ข) การประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ ไม่ว่าจะเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด8 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก31) 

การท าความเขา้ใจผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

19. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการวางแผนที่ จะขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ ง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กลุ่มกจิการต้องท าความเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก35)  

(ก) ผู้สอบบัญชีกิจการภายในกลุ่มเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และมีความเป็นอสิระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37)  

(ข) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38) 

(ค) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ สามารถมีส่วนเกี่ ยวข้องในงานของผู้สอบบัญชี ของ

กิจการภายในกลุ่มตามขอบเขตที่ จ าเป็นเพื่ อได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอหรือไม่ 

(ง) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีข้อบังคับในการก ากบั

ดูแลผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่ องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

20. ถ้าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมีความกังวลอย่างมาก

เกี่ ยวกับสถานการณ์อื่ นตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  19(ก) ถึง (ค) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยไม่ต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39-ก41) 

ความมีสาระส าคญั 

21. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42) 

(ก) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยรวม เมื่ อก าหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ

กลุ่มกจิการโดยรวม 

(ข) ในสถานการณ์เฉพาะของกลุ่มกิจการ ถ้าในงบการเงินของกลุ่มกิจการมีประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลใดมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งมี

จ านวนเงินต า่กว่าความมีสาระส าคัญของงบการเงินของกลุ่มกจิการโดยรวม ถูกคาดหวังอย่าง

สมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้ที่ ยึดเกณฑ์ของงบการเงิน

กลุ่มกจิการ ระดับความมีสาระส าคัญต้องค านึงถึงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นด้วย 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 
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(ค) ความมีสาระส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม ส าหรับกจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มจะปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทานเพื่ อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่มต้องต ่ากว่าความมีสาระส าคัญของงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการ เพื่ อลดความเป็นไปได้ส าหรับกรณีที่ ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริ งในงบการเ งินก ลุ่มกิจการทั้ งที่ ไ ม่ถูกแก้ไขและตรวจไม่พบสูงเกินกว่า  

ความมีสาระส าคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ให้อยู่ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก43-ก44) 

(ง) ขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ที่ ไม่สามารถอ้างได้อย่างแน่ชัดว่าไม่ส าคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45) 

22. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติการตรวจสอบเพื่ อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องประเมินความเหมาะสมของความมีสาระส าคัญ

ในการปฏบิัติงานซึ่ งถูกก าหนดที่ ระดับกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

23. ถ้ากิจการภายในกลุ่มหนึ่ งอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือเหตุผลอื่ น 

และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการตัดสินใจที่ จะใช้การตรวจสอบนั้นเพื่ อเป็นหลักฐาน 

การสอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาว่า 

(ก) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมของกจิการภายในกลุ่ม  

(ข) ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานที่ ระดับกจิการภายในกลุ่ม 

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้หรือไม่ 

การตอบสนองต่อความเสีย่งที่ไดป้ระเมินไว ้ 

24. ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ออกแบบและน าวิธีการตอบสนองที่ เหมาะสมไปปฏิบัติเพื่ อจัดการกับ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้ 9 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องระบุประเภทของงานที่ ปฏิบัติโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ หรือปฏบิัติแทนโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ต่อข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่  26-29) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องก าหนด 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตในการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มด้วย (ดูย่อหน้าที่  30-31) 

25. ถ้าลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวมหรือ

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ใช้เกณฑ์ที่ คาดว่าการควบคุมที่ ระดับกลุ่มน าไปปฏิบัติ 

อย่างมีประสิทธิผล หรือถ้าวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องทดสอบหรือขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ทดสอบความมีประสทิธิผลของการควบคุมเหล่านั้น 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
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การก าหนดประเภทของงานทีป่ฏิบติัเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) 

กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

26. ส าหรับกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญเนื่ องจากความมีนัยส าคัญทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

นั้นต่อกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ ท า

การแทน ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระส าคัญ

ของกจิการภายในกลุ่ม 

27. ส าหรับกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งที่ มีนัยส าคัญเนื่ องจากอาจมีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็อันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ จากลักษณะหรือสถานการณ์

เฉพาะ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ ท าการแทน 

ต้องปฏบิัติงานตรวจสอบข้อใดข้อหนึ่ งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้   

(ก) ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระส าคัญของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

(ข) ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล หนึ่ งรายการ

หรือมากกว่า ที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48) 

(ค) ใช้วิธีการตรวจสอบที่ ก าหนด ที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49) 

กจิการภายในกลุ่มที่ ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

28. ส าหรับกจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งไม่ใช่กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการต้องใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ระดับกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50) 

29. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่าจะไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ซึ่ งใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบของกลุ่มกจิการจาก 

(ก) งานที่ ปฏบิัติเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

(ข) งานที่ ปฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมที่ ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

(ค) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ปฏบิัติในระดับกลุ่มกจิการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องเลือกกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งไม่ใช่กิจการภายในกลุ่ม 

ที่ มีนัยส าคัญและต้องปฏิบัติ หรือขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ

ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ งหรือมากกว่าเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มที่ เลือก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51-ก53) 

• ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

• ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลหนึ่ งรายการหรือ

มากกว่า 
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• สอบทานข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม 

• ใช้วิธกีารตรวจสอบที่ ก าหนด  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องเปลี่ ยนแปลงการเลือกกจิการภายในกลุ่มเมื่ อเวลาผ่านไป 

การมีส่วนร่วมในงานทีป่ฏิบติัโดยผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54-ก55) 

กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ – การประเมินความเสี่ ยง 

30. หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มที่ มีนัยส าคัญหนึ่ ง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อระบุความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของการมีส่วนร่วมนี้ เป็นผลมาจากการท าความเข้าใจผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ แต่อย่างน้อยต้องรวมถึง 

(ก) การหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มเกี่ ยวกับ

กจิกรรมทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกจิการ 

(ข) การหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ ยวกับข้อสงสัยเร่ืองการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเนื่ องจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด  

(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญที่ ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ

กลุ่มกิจการ เอกสารหลักฐานดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการจดบันทกึ ซึ่ งแสดงให้เห็นข้อสรุป

ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ – วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม 

31. ถ้าความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ เป็นความเสี่ ยงที่ ระบุไว้ในกจิการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินความเหมาะสมของวิธกีาร

ตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้อง

พิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพิ่ มเติมโดยใช้ผลที่ ได้จากท า

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม   

กระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

32. ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  17 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการถูกก าหนดให้ท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกบัการควบคุมที่ ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดท างบการเงินรวม รวมถึงค าสั่งที่ ออกโดยผู้บริหาร



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 10 TSA 600 

ของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  25 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตามการขอของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ต้องทดสอบความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม ถ้าลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวมซ่ึงใช้เกณฑ์ที่ คาดว่าการควบคุมที่

ระดับกลุ่มมีประสิทธิผล หรือวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

33. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องออกแบบและปฏบิัติงานตรวจสอบเพิ่ มเติมต่อกระบวนการ

จัดท างบการเงินรวม เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ซึ่ งเกิดจากกระบวนการจัดท างบการเงิน

รวม และต้องรวมถึงการประเมินว่ากิจการภายในกลุ่มทั้งหมดถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกิจการ

หรือไม่ 

34. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และความถูกต้อง 

ของการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม และต้องประเมินว่ามีปัจจัย 

ความเสี่ ยงจากการทุจริต หรือข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ เป็นไปได้อยู่หรือไม่ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก56) 

35. ถ้าข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหนึ่ งถูกจัดท าโดยไม่สอดคล้องกบันโยบายการบัญชีที่ ใช้

กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินว่า ข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพื่ อวัตถุประสงค์ 

ในการจัดท าและการแสดงรายการที่ น าเสนอในงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

36. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่า ข้อมูลทางการเงินที่ ถูกระบุถึงในการติดต่อ 

สื่ อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่  41(ค)) คือข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งถูก

รวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

37. ถ้างบการเงินของกลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งงวดการรายงาน  

ทางการเงินแตกต่างไปจากงวดการรายงานทางเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการต้องประเมินว่าได้มีการปรับปรุงที่ เหมาะสมต่องบการเงินเหล่านั้นโดยสอดคล้องกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้หรือไม่ 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38. กรณีที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ ออกแบบไว้เพื่ อระบุเหตุการณ์ของกิจการ

ภายในกลุ่มเหล่านั้นที่ เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ ของข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มถึงวันที่  

ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และอาจต้องมีการปรับปรุงหรือการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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39. กรณีที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานนอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หากทราบว่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลัง

รอบระยะเวลารายงานอาจต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

40. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องแจ้งความต้องการต่อผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

ในเวลาที่ เหมาะสม การติดต่อสื่ อสารนี้ ต้องแจ้งเกี่ ยวกับงานที่ ต้องปฏิบัติ การน าผลงานนั้นมาใช้ 

และรูปแบบและเนื้ อหาของการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มกับกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ การติดต่อสื่ อสารต้องรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57 

ก58 และ ก60) 

(ก) การขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะ

ร่วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยทราบถึงบริบทที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการจะใช้งานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59) 

(ข) ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ และโดยเฉพาะเร่ือง

ความเป็นอสิระ 

(ค) ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม  

ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม (และระดับความมีสาระส าคัญระดับเดียวหรือ

หลายระดับส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่

เฉพาะถ้าน ามาใช้) และขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ที่ ไม่สามารถอ้างได้ว่า

ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ง) ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มกิจการเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่ เกี่ ยวข้องกับงานของ 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้  

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งในเวลาที่ เหมาะสม เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่

ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเ งินของ  

กลุ่มกิจการ เนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในกิจการภายในกลุ่ม และการตอบสนอง

ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อความเสี่ ยงดังกล่าว 

(จ) รายชื่ อของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั ซึ่ งจัดท าโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน

อื่ นใดที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งในเวลาที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กนัซึ่ งไม่ได้ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการมาก่อน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าจะระบุกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เพิ่ มขึ้ น

ดังกล่าวต่อผู้สอบบัญชีอื่ นของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 12 TSA 600 

41. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องกับข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

การติดต่อสื่ อสารดังกล่าวต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก60) 

(ก) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ รวมถึงความเป็นอสิระและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือไม่ 

(ข) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกจิการหรือไม่ 

(ค) ชุดของข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มก าลัง

รายงาน 

(ง) ข้อมูลของกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่ งอาจท าให้มีการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(จ) รายการของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่

ไม่ถูกแก้ไข (รายการดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องรวมการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งต ่ากว่า

ขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อ้างได้ว่าไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดที่ แจ้งโดยกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ดูย่อหน้าที่  40(ค)) 

(ฉ) ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ เป็นไปได้ 

(ช) ค าอธบิายถึงข้อบกพร่องที่ มีสาระส าคัญที่ ระบุได้ในการควบคุมภายในที่ ระดับกิจการภายในกลุ่ม 

(ซ) เร่ืองที่ ส าคัญอื่ น ๆ ซึ่ งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งหรือคาดว่าจะแจ้งต่อผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการทุจริตหรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริตเกี่ ยวกับ

ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม พนักงานซึ่ งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมภายในที่ ระดับ

กิจการภายในกลุ่ม หรืออื่ น ๆ ที่ การทุจริตเป็นผลให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ฌ) เร่ืองอื่ น ๆ ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มตั้งใจจะให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสังเกต รวมถึงข้อยกเว้นที่  

ถูกบันทึกในหนังสือรับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ขอจากผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม  

(ญ) ข้อตรวจพบ ข้อสรุป หรือความเหน็โดยรวมของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

การประเมินการติดต่อสือ่สารของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มและความเพียงพอของงาน 

42. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินการติดต่อสื่ อสารของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่  41) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้อง 

(ก) หารือเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งเกดิจากการประเมินกบัผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หรือผู้บริหารกลุ่มกจิการ ตามความเหมาะสม  
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(ข) พิจารณาว่า จ าเป็นหรือไม่ที่ ต้องสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบส่วนอื่ นของ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61) 

43. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่างานของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

ไม่เพียงพอ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาวิธีตรวจสอบเพิ่ มเติม และปฏิบัติ

โดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

44. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลดความเสี่ ยงใน  

การสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ และท าให้ผู้ สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่าง

สมเหตุสมผล ซึ่ งใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบ10 กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการต้องประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่จากวิธีการ

ตรวจสอบที่ ใช้กับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม และการปฏิบัติงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่ม ซึ่ งใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

45. ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็นจาก 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ถูกแก้ไข (ทั้งที่ ระบุโดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือแจ้งโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และกรณีใด ๆ 

ที่ ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก63) 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

46. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่ ระบุได้

เร่ืองใดที่ จะแจ้งต่อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกลุ่มกิจการ โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26511 ในการพิจารณานี้  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้อง

พิจารณาถึง 

(ก) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่ ระดับกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการระบุได้ 

(ข) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่ งกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการระบุได้ใน 

การควบคุมภายในของกจิการภายในกลุ่ม  

(ค) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่ งผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มน าเสนอให้อยู่ใน 

ความสนใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

47. ถ้าการทุจริตถูกระบุโดยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือน ามาสู่ความสนใจโดย 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่  41(ซ)) หรือข้อมูลที่ บ่งชี้ ว่าอาจมีการทุจริต  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  17 

11 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14 TSA 600 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องแจ้งเร่ืองนี้ ในเวลาที่ เหมาะสมกับผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการในระดับที่ เหมาะสม เพื่ อแจ้งถึงความรับผิดชอบเบื้ องต้นในการป้องกันหรือตรวจพบ

เหตุการณ์การทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก64) 

48. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่ น ให้แสดง

ความเห็นจากการตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ ง ในกรณีนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการแจ้งผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม

เกี่ ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบ ซึ่ งอาจมีนัยส าคัญต่อ 

งบการเงินของกิจการภายในกลุ่มแต่ผู้ บริหารกิจการภายในกลุ่มไม่ทราบ ถ้าผู้ บริหารของ 

กลุ่มกิจการปฏิเสธที่ จะแจ้งเหตุการณ์นั้นต่อผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องหารือสถานการณ์นั้นกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ  

ถ้าสถานการณ์ยังไม่ถูกแก้ไข กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าจะแนะน าให้

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มจนกระทั่งสถานการณ์นั้นถูกแก้ไขหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อควรพิจารณาเกี่ ยวกับกฎหมายและ

การรักษาความลับทางวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก65) 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลของกลุ่มกิจการ 

49. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องแจ้งเร่ืองดังต่อไปนี้ ต่อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของ 

กลุ่มกจิการ เพิ่ มเติมจากข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)12 และมาตรฐาน 

การสอบบัญชีอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก66) 

(ก) ภาพรวมของประเภทของงานที่ ปฏบิัติเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม 

(ข) ภาพรวมของลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ วางแผนไว้ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ในงานที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

(ค) กรณีซึ่ งการประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับงานของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มเพิ่ มความกังวลเกี่ ยวกบัคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีนั้น 

(ง) ข้อจ ากดัใด ๆ ต่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจถูกจ ากดั 

(จ) การทุจริตหรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้ บริหาร 

ของกิจการภายในกลุ่ม พนักงานซึ่ งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม หรืออื่ น ๆ  

ซึ่ งการทุจริตเป็นผลให้มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

 

 
12  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 15 TSA 600 

เอกสารหลกัฐาน 

50. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องรวมเร่ืองต่อไปนี้ ในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ13 

(ก) การวิเคราะห์กิจการภายในกลุ่ม ที่ บ่งชี้ ว่ามีนัยส าคัญ และประเภทของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ในงานที่ ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ รวมถึง 

การสอบทานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับส่วนที่ เกี่ ยวข้องของเอกสาร

หลักฐานและข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ เหมาะสม 

(ค) การติดต่อสื่ อสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตามข้อก าหนดที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ระบุไว้ 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

กิจการภายในกลุ่มที่ข้ึนอยู่กบัการตรวจสอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือเหตุผลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก1. ปัจจัยที่ อาจกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ จะใช้การตรวจสอบ

ตามที่ ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือส าหรับเหตุผลอื่ น เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับ

การตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• ความแตกต่างในแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่ น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มและที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• ความแตกต่างในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ น ามาใช้โดยผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มและที่ น ามาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การตรวจสอบงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มจะเสร็จสมบูรณ์ทันเวลาตามก าหนด  

การรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

ค าจ ากดัความ 

กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก)) 

ก2. โครงสร้างของกลุ่มกจิการหนึ่ งกลุ่มกระทบต่อการระบุกจิการภายในกลุ่มอย่างไร ตัวอย่างเช่น ระบบ

การรายงานทางการเงินกลุ่มกิจการอาจใช้เกณฑ์โครงสร้างขององค์กร ซ่ึงให้ข้อมูลทางการเงินที่

จัดท าโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยหนึ่ งบริษัทหรือมากกว่า กิจการร่วมค้า หรือผู้ถูกลงทุน  

ซึ่ งบันทกึบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียหรือวิธีราคาทุน โดยส านักงานใหญ่ และแผนก หรือสาขาหนึ่ งหรือ

มากกว่า หรือการรวมกันของทั้งสอง อย่างไรกต็าม บางกลุ่มกิจการอาจจัดตั้งระบบการรายงาน 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และ ก6 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 16 TSA 600 

ทางการเงินตามหน้าที่ งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (หรือโดยกลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ) หรือท าเลที่ ตั้งทางภมูิศาสตร์ ในกรณีเหล่านี้  กจิการหรือกจิกรรมทางธุรกจิ ซึ่ งผู้บริหารของ

กลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่มจัดท าข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกิจการ

อาจเป็นหน้าที่ งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ (หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการ) หรือ

ท าเลที่ ตั้งทางภมูิศาสตร์ 

ก3. ระบบการรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการอาจมีกิจการภายในกลุ่มหลายระดับ ซึ่ งในกรณีนี้ อาจ

เป็นการเหมาะสมมากขึ้นที่ จะระบุกิจการภายในกลุ่มในระดับของการรวมกันเป็นแต่ละกลุ่มย่อย

แทนการแยกเป็นแต่ละกจิการภายในกลุ่ม 

ก4. กิจการภายในกลุ่มที่ รวมกันในระดับหนึ่ ง ๆ อาจถือเป็นหนึ่ งกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์ 

ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็าม หนึ่ งกจิการภายในกลุ่มดังกล่าวอาจจัดท างบการเงินของ

กลุ่มกิจการ ซึ่ งมีข้อมูลทางการเงินของหลายกิจการภายในกลุ่มรวมเข้าด้วยกัน (เช่น กลุ่มย่อย 

หนึ่ งกลุ่ม) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจน ามาใช้โดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ

และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ แตกต่างกันเพื่ อกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ

ใหญ่กลุ่มหนึ่ ง 

กิจการภายในกลุ่มทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ฐ)) 

ก5. ขณะที่ ความมีนัยส าคัญทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งเพิ่ มขึ้ น โดยปกติความเสี่ ยงของ  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการก็เพิ่ มขึ้ น  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจใช้อัตราร้อยละของข้อมูลอ้างอิงที่ ถูกเลือกเป็นเกณฑ์ 

เพื่ อใช้ช่วยในการระบุกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญทางการเงิน การก าหนดข้อมูลอ้างอิงและ

ก าหนดอัตราร้อยละที่ จะใช้เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยขึ้ นอยู่กับ

ลักษณะและสถานการณ์ของกลุ่มกิจการ ข้อมูลอ้างอิงที่ เหมาะสมอาจรวมถึงสินทรัพย์ หนี้ สิน 

กระแสเงินสด ก าไร หรือรายได้ของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

อาจพิจารณาว่ากิจการภายในกลุ่มที่ มีข้อมูลอ้างอิงเกินร้อยละ 15 ของข้อมูลอ้างอิงที่ ถูกเลือก คือ

กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ อย่างไรกต็าม การใช้อัตราร้อยละที่ สูงหรือต ่ากว่า ให้ถือตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 

ก6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจระบุกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญจากกิจการภายในกลุ่ม

หนึ่ งที่ น่าจะมีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ เนื่ องจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ (เช่น ความเสี่ ยงซึ่ งต้อง  

มีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ14) ตัวอย่างเช่น กิจการภายในกลุ่มหนึ่ งอาจรับผิดชอบใน

การค้าแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท าให้กลุ่มเกิดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของกลุ่มกิจการ ถึงแม้ว่ากิจการภายในกลุ่มนั้นจะไม่มีนัยส าคัญ

ทางการเงินต่อกลุ่มกจิการกต็าม 

 
14 
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ผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ข)) 

ก7. สมาชิกคนหนึ่ งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งเพื่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการตามการร้องขอของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในกรณีนี้  สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวคือผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มด้วยเช่นกนั 

ความรบัผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก8. แม้ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มเพื่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ และรับผิดชอบต่อประเดน็โดยรวม ข้อสรุป หรือความเห็นจาก

การตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการหรือส านักงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการรับผิดชอบส าหรับการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ 

ก9. เมื่ อความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการอยู่ในรูปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปเพราะว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งเกี่ ยวข้อง

กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งกิจการหรือมากกว่า วรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ให้อธิบาย

เหตุผลถึงความไม่สามารถนั้นโดยไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เว้นแต่ว่าการอ้างถึง

ดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการอธบิายอย่างเพียงพอถึงสถานการณ์นั้น15 

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง 

การท าความเขา้ใจในขัน้ตอนของการรบังานใหม่หรือการรบังานต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก10. ในกรณีของการรับงานใหม่ ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ ยวกบักลุ่มกิจการ 

กจิการภายในกลุ่ม และสภาพแวดล้อมของกลุ่มกจิการ อาจได้มาจาก 

• ข้อมูลที่ จัดให้โดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

• การติดต่อสื่ อสารกบัผู้บริหารของกลุ่มกจิการ  

• การติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการคนก่อน ผู้บริหารของกิจการ

ภายในกลุ่ม หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ในกรณีที่ เหมาะสม 

ก11. การท าความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• โครงสร้างของกลุ่มกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางกฎหมาย และโครงสร้างองค์กร (เช่น ระบบ

การรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการมีการจัดการอย่างไร) 
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• กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ รวมถึงสภาพแวดล้อม

ทางอุตสาหกรรมและข้อบังคับ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่ งกิจกรรม

เหล่านั้นเกดิขึ้น 

• การใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงหน่วยงานบริการที่ ใช้ร่วมกนั 

• ค าอธบิายการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

• ความซับซ้อนของกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

• ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ ไม่ได้มาจากส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายของผู้สอบ

บัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือไม่ และเหตุผลของผู้บริหารของกลุ่มกจิการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมากกว่าหนึ่ งคน 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

o สามารถเข้าถึงผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม  

ข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (รวมถึงเอกสาร

หลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องที่ ถามหาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) 

โดยไม่ถูกจ ากดัหรือไม่  

o จะสามารถปฏบิัติงานที่ จ าเป็นเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ 

ก12. ในกรณีการรับงานต่อเนื่ อง ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ จะได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพออาจถูกกระทบโดยการเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญ 

ตัวอย่างเช่น 

• การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มกจิการ (ตัวอย่างเช่น การซื้อเพิ่ ม การจ าหน่าย การจัด

องค์กรใหม่ หรือการเปลี่ ยนแปลงการจัดการในระบบการรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ) 

• การเปลี่ ยนแปลงในกจิกรรมทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงในองค์ประกอบของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกจิการ ผู้บริหารของ

กลุ่มกจิการ หรือผู้บริหารหลักของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

• ความกังวลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในการพิจารณาเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์

และความสามารถของผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกจิการภายในกลุ่ม 

• การเปลี่ ยนแปลงในการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

• การเปลี่ ยนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก13. กลุ่มกิจการหนึ่ งกลุ่มอาจประกอบด้วยกิจการภายในกลุ่มที่ ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นกจิการภายในกลุ่ม

ที่ มีนัยส าคัญเท่านั้น ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการสามารถคาดหวัง
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อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่ งใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการถ้ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการสามารถที่ จะ 

(ก) ปฏบิัติงานเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของบางกจิการภายในกลุ่มเหล่านี้   

(ข) มีส่วนเกี่ ยวข้องในงานที่ ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มอื่ นตามขอบเขตที่ จ าเป็นเพื่ อที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

การเขา้ถึงขอ้มูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก14. การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจถูกจ ากัดโดยสถานการณ์ ซึ่ งไม่สามารถ

จัดการได้โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่ เกี่ ยวกับความลับและข้อมูลที่ เป็น

ความลับ หรือการปฏิเสธโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ ยวกับการเข้าถึงเอกสารหลักฐาน 

การตรวจสอบ ซึ่ งขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรืออาจถูกจ ากัดโดยผู้บริหารของ

กลุ่มกจิการเช่นกนั 

ก15. กรณีที่ การเข้าถึงข้อมูลถูกจ ากัดโดยสถานการณ์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจยังคง

สามารถที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ อย่างไรกต็าม มีความน่าจะเป็น

น้อยเมื่ อความมีนัยส าคัญของกิจการภายในกลุ่มเพิ่ มขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มซ่ึงบันทกึบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องที่ ขอ

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) ถ้ากิจการภายในกลุ่มไม่ใช่กิจการภายในกลุ่มที่ มี

นัยส าคัญ และกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการมีงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มชุดสมบูรณ์ 

รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี และเข้าถึงข้อมูลที่ เกบ็รักษาโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ

กิจการภายในกลุ่มนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสรุปว่าข้อมูลนี้ เป็นหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มนั้น อย่างไรก็ตาม  

ถ้ากจิการภายในกลุ่มเป็นกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการจะ

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ของ

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดตามย่อหน้าที่  30-31 ซึ่ งก าหนดให้มีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม เพราะฉะนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะไม่สามารถได้รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งเกี่ ยวกบักจิการภายในกลุ่มนั้น ผลกระทบของการที่ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ถูกพิจารณาตามเง่ือนไขของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

ก16. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ ถ้าผู้บริหารของกลุ่มกิจการจ ากัดการเข้าถึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อข้อมูลของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 20 TSA 600 

ก17. แม้ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ถ้าการจ ากัดการเข้าถึงดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มหนึ่ ง  ซึ่ งพิจารณาว่า

ไม่ใช่กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ เหตุผลส าหรับการจ ากัดอาจกระทบต่อการแสดงความเห็น

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจกระทบต่อความน่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับการตอบสนองของ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการต่อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและค ารับรอง

ของผู้บริหารกลุ่มกจิการต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ก18. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการ ไม่ให้ปฏเิสธหรือถอนตัวจาก

งาน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีถูกว่าจ้างส าหรับช่วงเวลาที่ ก าหนดและห้ามถอนตัวก่อน

สิ้นสุดช่วงเวลานั้น ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทางเลือกในการปฏิเสธหรือการถอนตัวจากงาน 

เนื่ องจากลักษณะของข้อบังคับหรือข้อพิจารณาเกี่ ยวกับประโยชน์สาธารณะ ในสถานการณ์เหล่านี้  

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังคงใช้ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ และผลกระทบของความไม่

สามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม  

อย่างเพียงพอถูกพิจารณาตามเง่ือนไขในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

ก19. ภาคผนวก 1 แสดงตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการแสดงความเห็นแบบมี เง่ือนไข 

ซึ่ งใช้เกณฑ์เกี่ ยวกับความไม่สามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ จะได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญหนึ่ งซึ่ งบันทกึ

บัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย แต่ตามดุลยพินิจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผลกระทบ 

มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย  

ขอ้ตกลงในงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก20. ข้อตกลงในงานระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้16 ข้อความเพิ่ มเติมอาจถูกรวม 

ในข้อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ เช่นข้อความเกี่ ยวกบั   

• การติดต่อสื่ อสารระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มไม่ควรถูกจ ากดัภายใต้ขอบเขตที่ เป็นไปได้ของกฎหมายหรือข้อบังคับ 

• การติดต่อสื่ อสารที่ ส าคัญระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลของกิจการภายในกลุ่ม และผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการติดต่อสื่ อสารกัน

ในเร่ืองข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ ควรถูกแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการเช่นกนั 

• การติดต่อสื่ อสารที่ ส าคัญระหว่างหน่วยงานที่ มีอ านาจก ากับดูแลและกิจการภายในกลุ่มที่

เกี่ ยวกบัเร่ืองการรายงานทางการเงินควรถูกแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• ขอบเขตที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่าจ าเป็น ควรได้รับอนุญาตเกี่ ยวกบั 

o การเข้าถึงข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการภายใน

กลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (รวมถึง
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่  8  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 21 TSA 600 

เอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องที่ ขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ)  

o การปฏิบัติงานหรือการขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

ก21. ข้อจ ากดัก าหนดให้มี 

• การเข้าถึงของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หรือผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งขอโดยกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ) หรือ 

• งานที่ ปฏบิัติเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

หลังจากการรับงานการตรวจสอบกลุ่มกิจการของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ  

หากไม่สามารถที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งอาจกระทบต่อ 

การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ อาจน าไปสู่การถอนตัว  

จากงาน ซึ่ งการถอนตัวเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวมและแผนการสอบบญัชี  (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก22. การสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

กลุ่มกิจการ เป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

กลุ่มกจิการส าหรับการจัดการงานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ 

การท าความเขา้ใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่ม และสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ 

เหตุการณที์ก่ลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการท าความเขา้ใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ให้แนวทางเกี่ ยวกับสถานการณ์ ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาเมื่ อท าความเข้าใจในอุตสาหกรรม ข้อบังคับ และปัจจัยภายนอกอื่ น ซึ่ งกระทบต่อกิจการ 

รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาปฏิบัติ ลักษณะของกิจการ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

และความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง และการวัดมูลค่าและการสอบทานการด าเนินงานทางการเงิน

ของกิจการ17 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้แนวทางเกี่ ยวกับสถานการณ์

เฉพาะต่อกลุ่มกจิการรวมถึงกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

ค าสัง่ทีอ่อกโดยผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก24. เพื่ อให้ข้อมูลทางการเงินเป็นรูปแบบเดียวกันและเปรียบเทียบกันได้ โดยปกติ  ผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการออกค าสั่งถึงกิจการภายในกลุ่ม ค าสั่งดังกล่าวระบุข้อก าหนดส าหรับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มซึ่ งถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการและมักรวมถึงคู่มือวิธีการรายงาน

ทางการเงินและชุดการรายงาน โดยปกติ ชุดการรายงานประกอบด้วยรูปแบบมาตรฐานส าหรับ  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก25-ก49 
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การให้ข้อมูลทางการเงินเพื่ อการรวมกันในงบการเงินของกลุ่มกิจการ อย่างไรกต็าม โดยทั่วไป  

ชุดการรายงานไม่อยู่ในรูปแบบของงบการเงินที่ สมบูรณ์ ซึ่ งจัดท าและแสดงรายการที่ น าเสนอตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

ก25. โดยทั่วไป ค าสั่งครอบคลุมถึง 

• นโยบายการบัญชีที่ ใช้ 

• กฎหมายและข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลอื่ นที่ น ามาใช้กบังบการเงินกลุ่มกจิการ รวมถึง 

o การระบุและการรายงานแยกตามส่วนงาน 

o ความสมัพันธแ์ละรายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

o รายการระหว่างกนัและก าไรที่ ยังไม่เกดิขึ้นจริง 

o ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั 

• ก าหนดเวลาการรายงาน 

ก26. ความเข้าใจในค าสั่งของผู้บริหารของกลุ่มกจิการของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจรวม

รายการต่อไปนี้  

• ความชัดเจนและความสามารถปฏบิัติได้ของค าสั่งเพื่ อท าให้ชุดการรายงานเสรจ็สมบูรณ์ 

• ค าสั่งนั้น 

o อธบิายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

o ให้จัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ อเป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัรายการ

และความสมัพันธข์องบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั และข้อมูลแยกตามส่วนงาน 

o ให้จัดเตรียมการระบุรายการปรับปรุงเพื่ อจัดท างบการเงินรวมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

รายการระหว่างกนัและก าไรที่ ยังไม่เกดิขึ้นจริง และยอดคงเหลือตามบัญชีระหว่างกนั 

o ให้จัดเตรียมการอนุมัติข้อมูลทางการเงินโดยผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ 

การทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก27. ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินเนื่ องจากการทุจริต และถูกก าหนดให้ออกแบบและใช้วิธีที่ เหมาะสมเพื่ อ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ประเมินได้18 ข้อมูลที่ ใช้เพื่ อระบุความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการเนื่ องจากการทุจริตอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้  

• การประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ซึ่ งงบการเงินของกลุ่มกิจการอาจแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอนัเป็นผลจากการทุจริต 

• กระบวนการของผู้บริหารกลุ่มกิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต 

ในกลุ่มกิจการ รวมถึงความเสี่ ยงจากการทุจริตเฉพาะใด ๆ ที่ ระบุโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการ 
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หรือยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่ งความเสี่ ยงจากการ

ทุจริตอาจมีอยู่ 

• มีกจิการภายในกลุ่มเฉพาะ ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงจากการทุจริตหรือไม่ 

• ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ติดตามกระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ

ในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตในกลุ่มอย่างไร และควบคุมซึ่ งผู้บริหาร

ของกลุ่มกจิการก าหนดเพื่ อลดความเสี่ ยงเหล่านี้อย่างไร 

• การตอบสนองของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือ

บุคคลในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (และถ้าพิจารณาว่าเหมาะสม ผู้บริหารของกิจการภายใน

กลุ่ม ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และอื่ น ๆ) ต่อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับการรับทราบถึงการทุจริตที่ เกิดขึ้ นจริง ที่ น่าสงสัย หรือที่ ถูก

กล่าวหา ซึ่ งกระทบต่อกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกจิการหรือไม่ 

การหารือระหว่างสมาชิกกลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผูส้อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

เพื่อพิจารณาเกีย่วกบัความเสีย่งของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

กลุ่มกิจการ รวมถึงความเสีย่งจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก28. สมาชิกหลักของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานถูกก าหนดให้หารือข้อสงสัยในกจิการเกี่ ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเน้นที่  

ความเสี่ ยงอันเนื่ องจากการทุจริตเป็นการเฉพาะ ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ การหารือเหล่านี้อาจ

รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด้วยเช่นกัน19 การพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งรวมอยู่ในการหารือ การหารือจะเกิดขึ้นเมื่ อใดและอย่างไร และ

ขอบเขตในการหารือถูกกระทบโดยหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ปีก่อนกบักลุ่มกจิการ 

ก29. การหารือให้โอกาสในเรื่ อง 

• การแบ่งปันความรู้ของกิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึง

การควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

• การแลกเปลี่ ยนข้อมูลเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกจิการ 

• การแลกเปล่ียนความคิดเกี่ ยวกับงบการเงินกลุ่มกิจการ ซึ่ งอาจมีข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูล  

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในส่วนใดและ

อย่างไร ผู้บริหารของกลุ่มกิจการและผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มสามารถกระท าและ

ปกปิดการรายงานทางการเงินโดยทุจริตอย่างไร และสินทรัพย์ของกิจการภายในกลุ่มสามารถ

น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไร 
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• การระบุวิธีปฏิบัติที่ น ามาใช้โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งอาจล าเอียง

หรือถูกออกแบบเพื่ อบริหารก าไร ซึ่ งสามารถน าไปสู่การรายงานทางการเงินที่ ทุจริต ตัวอย่างเช่น 

วิธปีฏบิัติการรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ ทราบที่ กระทบต่อกลุ่มกิจการ ซึ่ งอาจก่อให้เกิด

สิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันต่อผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือ 

อื่ น ๆ เพื่ อกระท าการทุจริต ให้โอกาสส าหรับการกระท าการทุจริต หรือบ่งชี้ ธรรมเนียมปฏิบัติ

หรือสภาพแวดล้อมที่ ท าให้ผู้บริหารกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรืออื่ น  ๆ 

สามารถอธบิายเหตุผลของการกระท าการทุจริต 

• การพิจารณาความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารกลุ่มกจิการหรือกจิการภายในกลุ่มเข้าแทรกแซงการควบคุม

ที่ ก าหนดไว้ 

• การพิจารณาว่างบการเงินของกจิการภายในกลุ่มได้จัดท าขึ้นตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับ

งบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ และถ้าไม่เหมือนกนั นโยบายการบัญชีที่ แตกต่างกนัถูกระบุ

และปรับปรุงอย่างไร (ซึ่ งก าหนดโดยแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้) 

• การหารือเร่ืองการทุจริตถูกระบุในกิจการภายในกลุ่ม หรือข้อมูลซึ่ งบ่งชี้ ถึงความมีอยู่ของ  

การทุจริตในกจิการภายในกลุ่มหนึ่ ง 

• การแบ่งปันข้อมูล ซึ่ งอาจชี้ ให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ หรือข้อบังคับ 

ตัวอย่างเช่น การให้สนิบนและการใช้ราคาโอนที่ ไม่เหมาะสม 

ปัจจยัความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก30. ภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ซึ่ งโดยล าพังหรือรวมกนั อาจแสดงความเสี่ ยง

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการ รวมถึงความเสี่ ยง

เนื่ องจากการทุจริต 

การประเมินความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก31. การประเมินความเสี่ ยงที่ ระดับกลุ่มของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินกลุ่มใช้เกณฑข้์อมูลดังต่อไปนี้  

• ข้อมูลที่ ได้รับจากความเข้าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่ม และสภาพแวดล้อมของกลุ่ม

กจิการ และเกี่ ยวกบักระบวนการจัดท างบการเงินรวม รวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจาก 

การประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่ ระดับกลุ่มและการควบคุมที่

เกี่ ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 

• ข้อมูลที่ ได้รับจากผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

การท าความเขา้ใจผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก32. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องท าความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม เมื่ อวางแผนที่ จะขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏบิัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน
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ของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจไม่จ าเป็นที่ ต้องได้รับ 

ความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเหล่านั้น ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กลุ่มกจิการวางแผนที่ จะใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบเท่านั้นที่ ระดับกลุ่ม 

วิธีปฏิบติัเพือ่ทีจ่ะไดร้บัความเขา้ใจเกีย่วกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มและแหล่งทีม่าของหลกัฐาน

การสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก33. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏบิัติของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่ อที่ จะได้รับ

ความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มถูกกระทบโดยหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ใน 

ปีก่อนหรือความรู้ ของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และระดับที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏบิัติเดียวกนั ตัวอย่างเช่น 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้แบ่งปันกัน 

ในเรื่ องเหล่านี้หรือไม่ 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติส าหรับการปฏบิัติงานเดียวกนั (เช่น วิธกีารตรวจสอบ) 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติของการควบคุมคุณภาพเดียวกนั 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติในการติดตามผลเดียวกนั 

• ความสอดคล้องหรือความคล้ายคลึงเกี่ ยวกบั 

o กฎหมายและข้อบังคับ หรือระบบทางกฎหมาย 

o การก ากบัดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อบังคับ และความเชื่ อมั่นในคุณภาพจากภายนอก 

o การศึกษาและการอบรม 

o มาตรฐานและองค์กรวิชาชีพ 

o ภาษาและวัฒนธรรม 

ก34. ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบซึ่ งกนัและกันและไม่ได้แยกออกจากกนั ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของวิธีปฏิบัติ

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่ อได้รับความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม ก. อาจน้อยกว่าขอบเขตของวิธีปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

เพื่ อได้รับความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ข. เมื่ อกิจการภายในกลุ่ม ก. ใช้ 

การควบคุมคุณภาพเดียวกันและนโยบายและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลเดียวกันและวิธีการ

ตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติงานอยู่ในประเทศเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ 

ในขณะที่ กิจการภายในกลุ่ม ข. ไม่ใช้การควบคุมคุณภาพเดียวกันและนโยบายและวิธีปฏิบัติใน 

การติดตามผลเดียวกันและวิธีการตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ลักษณะของ

วิธปีฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ก. และ ข. อาจแตกต่างกนัเช่นกนั 

ก35. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจได้รับความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้ สอบบัญชีของกิจการ  

ภายในกลุ่มในหลาย ๆ ทาง ในปีแรกของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจท าดังนี้  
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• ประเมินผลของระบบการติดตามการควบคุมคุณภาพที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

และผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจากส านักงานหนึ่ งหรือส านักงานเครือข่าย ซึ่ งด าเนินงาน

ภายใต้และปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติในการติดตามผลเดียวกนั20 

• ตรวจเย่ียมผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเพื่ อหารือสถานการณ์ตามย่อหน้าที่  19(ก) ถึง (ค) 

• ขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยืนยันสถานการณ์ตามที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  19(ก) ถึง 

(ค) เป็นลายลักษณ์อกัษร ภาคผนวก 4 แสดงตัวอย่างของค ายืนยันที่ เป็นลายลักษณ์อักษรโดย

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานการณ์ตามย่อหน้าที่  

19(ก) ถึง (ค) 

• หารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มร่วมกับผู้ ร่วมงานในส านักงานของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ หรือบุคคลที่ สามที่ มีชื่ อเสียง ซึ่ งมีความรู้ เกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม  

• ขอค ายืนยันจากองค์กรวิชาชีพหนึ่ งหรือหลายแห่งที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็น

สมาชิกอยู่ หรือหน่วยงานที่ ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มได้รับใบอนุญาตในการประกอบ

วิชาชีพ หรือจากบุคคลอื่ น 

 ในปีถัดมา ความเข้าใจเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจใช้เกณฑ์จากประสบการณ์  

ในปีก่อนของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจร้องขอผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มให้ยืนยัน ว่ามี

เร่ืองใดที่ เกี่ ยวข้องกบัสถานการณ์ตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  19(ก) ถึง (ค) เปลี่ ยนแปลงไปจากปีก่อน

หรือไม่ 

ก36. กรณีที่ มีองค์กรวิชาชีพอิสระควบคุมดูแลวิชาชีพการสอบบัญชีและมีการติดตามคุณภาพของ 

การตรวจสอบ การรับทราบเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมของข้อบังคับอาจช่วยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการประเมินความเป็นอิสระและความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมของข้อบังคับอาจได้รับจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

หรือข้อมูลที่ ได้จากองค์กรวิชาชีพอสิระ 

ขอ้ก าหนดทางจรรยาบรรณซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ก)) 

ก37. เมื่ อปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งส าหรับการตรวจสอบกลุ่ม

กิจการ ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ซึ่ งเกี่ ยวกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ ข้อก าหนดดังกล่าวอาจแตกต่างหรือเพิ่ มเติมจากข้อก าหนดที่ ใช้กบัผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่มเมื่ อปฏิบัติการตรวจสอบตามกฎหมายของประเทศของผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องท าความเข้าใจว่า ผู้สอบบัญชี

 
20 

 ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและ 

การสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  54 
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ของกิจการภายในกลุ่มเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ  ซึ่ งเกี่ ยวกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพียงพอที่ จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ข)) 

ก38. การท าความเข้าใจกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจรวมถึงการท าความเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• มีความเข้าใจเกี่ ยวกบัมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ น ามาใช้กบัการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการเพียงพอที่ จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือไม่ 

• มีทักษะเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ความรู้ เฉพาะในอุตสาหกรรม) ที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเฉพาะหรือไม่  

• ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้   

ซึ่ งเพียงพอที่ จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่ (ค าสั่งที่ ออกโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม  

มักอธบิายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้) 

การน าไปปฏิบติักรณีการท าความเขา้ใจของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกีย่วกบัผูส้อบบญัชีของ

กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก39. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถข้ามข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มไม่เป็นอิสระโดยการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือ

โดยการปฏิบัติการประเมินความเสี่ ยงเพิ่ มเติมหรือวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมต่อข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม 

ก40. อย่างไรกต็าม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจข้ามประเดน็ที่ มีความน่ากังวลน้อยกว่าไปได้ 

คือความกังวลเร่ืองเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

(ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้ เฉพาะในอุตสาหกรรม) หรือข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ ข้อบังคับในการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีมีการน ามาใช้

อย่างจริงจัง โดยการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดย 

การปฏิบัติการประเมินความเสี่ ยงเพิ่ มเติมหรือวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมต่อข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่ม 

ก41. กรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามการเข้าถึงส่วนที่ เกี่ ยวข้องของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพื่ อแก้ไขประเดน็นี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจ

ขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจัดท าบันทกึข้อความ ซึ่ งครอบคลุมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 
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ความมีสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่  21-23) 

ก42. ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้21 

(ก) เมื่ อก าหนดกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม พิจารณา 

(1) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม 

(2) ในสถานการณ์เฉพาะของกิจการ ถ้ามีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูลใด มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งมีจ านวนเงินต ่ากว่าความมี

สาระส าคัญของงบการเงินโดยรวม ซึ่ งคาดอย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ที่ ยึดเกณฑ์จากงบการเงิน ระดับความมีสาระส าคัญต้องค านึงถึง

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นด้วย 

(ข) พิจารณาความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงาน 

 ในบริบทของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระส าคัญถูกก าหนดส าหรับทั้งงบการเงินของ  

กลุ่มกิจการโดยรวมและส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ความมีสาระส าคัญของ  

งบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวมถูกใช้เมื่ อก าหนดกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกจิการ 

ก43. เพื่ อลดความเป็นไปได้ที่ ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งที่ ตรวจไม่พบและไม่ถูก

แก้ไขในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่ อาจสูงเกินกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของ 

กลุ่มกิจการโดยรวม ให้อยู่ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม

ของกจิการภายในกลุ่มควรถูกก าหนดให้ต า่กว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

โดยรวม กิจการภายในกลุ่มที่ แตกต่างกันอาจก าหนดความมีสาระส าคัญของแต่ละกิจการ 

ภายในกลุ่มแตกต่างกัน ความมีสาระคัญของกิจการภายในกลุ่มไม่จ าเป็นที่ ต้องเป็นสัดส่วน  

ทางคณิตศาสตร์ของความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยรวม ดังนั้น  

การรวมกนัของความมีสาระส าคัญของกจิการภายในกลุ่มส าหรับหลายกจิการภายในกลุ่มที่ แตกต่าง

กนัอาจเกนิกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของกลุ่มกจิการโดยรวม ความมีสาระส าคัญของ

กจิการภายในกลุ่มถูกใช้เมื่ อก าหนดกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมของแต่ละกจิการภายในกลุ่ม 

ก44. ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกก าหนดส าหรับกิจการภายในกลุ่มที่ ข้อมูลทางการเงิน

จะถูกตรวจสอบหรือสอบทานเหมือนเป็นส่วนของการตรวจสอบกลุ่มกิจการตามข้อก าหนดใน  

ย่อหน้าที่  26 27(ก) และ 29 ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกใช้โดยผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มเพื่ อประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบ แต่ไม่ถูกแก้ไขนั้น 

มีสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกนั 

ก45. เกณฑ์วัดเชิงปริมาณส าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงถูกพิจารณาเพิ่ มเติมจาก 

ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ระบุได้ในข้อมูลทาง

การเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งเกินกว่าเกณฑ์วัดเชิงปริมาณส าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจะถูกแจ้งไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 
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ก46. ในกรณีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม (หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) ต้องพิจารณาความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงานที่ ระดับกิจการภายในกลุ่ม กรณีนี้ จ าเป็นต้องลดระดับความมีสาระส าคัญลงเพื่ อลด 

ความเป็นไปได้ส าหรับกรณีที่ ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงิน 

กลุ่มกจิการทั้งที่ ไม่ถูกแก้ไขและตรวจไม่พบสูงเกนิกว่าความมีสาระส าคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการ

โดยรวมให้อยู่ในระดับต า่อย่างเหมาะสม ในทางปฏิบัติ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจ

ก าหนดความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่มที่ ระดับต ่ากว่านี้  ซึ่ งในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มใช้ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์ในการประเมิน

ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มและเพื่ อที่ จะออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่

ได้ประเมินไว้ เช่นเดียวกบัการประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบมีสาระส าคัญ

หรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกนั 

การตอบสนองต่อความเสีย่งที่ไดป้ระเมินไว ้

การก าหนดประเภทของงานทีป่ฏิบัติเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม  (อ้างถึงย่อหน้าที่  

26-27) 

ก47. การก าหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับประเภทของงานที่ ปฏิบัติต่อข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มและการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มถูกกระทบโดย 

(ก) ความมีนัยส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุได้

ของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ค) การประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับการออกแบบการควบคุมที่

ระดับกลุ่มและการพิจารณาว่าการควบคุมถูกน าไปปฏบิัติหรือไม่  

(ง) ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับผู้ สอบบัญชีของกิจการ  

ภายในกลุ่ม 

 แผนผังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าความมีนัยส าคัญของกิจการภายในกลุ่มกระทบต่อการพิจารณาของ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับประเภทของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่มอย่างไร 
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ไม่ใช่ 

ขอบเขตที่ วางแผนไว้ท าให้ได้ 

หลักฐานการสอบบัญชีที่  

เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็จากการตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่  

(ย่อหน้าที่  29)  

ส าหรับกจิการภายในกลุ่มที่ ถกูเลือกเพิ่ มเติม 

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม* หรือตรวจสอบ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลหนึ่ งรายการ

หรือมากกว่า หรือสอบทานข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม หรือใช้

วิธีการตรวจสอบเฉพาะ (ย่อหน้าที่  29) 

 

 

แจ้งกบัผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม  

(ย่อหน้าที่  40) 

  

กิจการภายในกลุ่มโดยล าพงัมี

นัยส าคัญทางการเงนิต่อกลุ่ม

กิจการหรือไม่  

(ย่อหน้าที่  26) 

 

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม* 

(ย่อหน้าที่  26) 

 

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม* 

หรือตรวจสอบยอดคงเหลือ

ทางบัญชี ประเภทของ

รายการหรือการเปิดเผย

ข้อมูลหนึ่ งรายการหรือ

มากกว่า เกี่ ยวกบัความเสี่ ยง

ที่ มีนัยส าคัญที่ น่าจะมี หรือ

ใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะ

เกี่ ยวกบัความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญที่ น่าจะมี  

(ย่อหน้าที่  27) 

 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ระดับกลุ่มกิจการ

ส าหรับกิจการภายในกลุ่มซึ่ งไม่ใช่กิจการภายใน

กลุ่มที่ มีนัยส าคัญ (ย่อหน้าที่  28) 

  

 

*ปฏบิัติโดยใช้ความมีสาระส าคัญ

ของกิจการภายในกลุ่ม 

กิจการภายในกลุ่มน่าจะมีความเสี่ ยง 

ที่ เป็นนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงนิกลุ่มกิจการ

เนื่ องจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ 

หรือไม่ (ย่อหน้าที่  27) 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*ปฏบิัติโดยใช้ความมีสาระส าคัญ

ของกิจการภายในกลุ่ม 

ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ระดับกลุ่มกิจการ

ส าหรับกิจการภายในกลุ่มซึ่ งไม่ใช่กิจการภายใน

กลุ่มที่ มีนัยส าคัญ (ย่อหน้าที่  28) 
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กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  27(ข) ถึง (ค)) 

ก48. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจก าหนดกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งเป็นกิจการภายในกลุ่มที่

มีนัยส าคัญ เพราะว่ากจิการภายในกลุ่มนั้นอาจมีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการเนื่ องจากลักษณะหรือสถานการณ์ที่ เฉพาะ 

ในกรณีนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสามารถระบุยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภท

ของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ กระทบโดยความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ น่าจะมี ซึ่ งกรณีนี้   

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจตัดสนิใจที่ จะปฏบิัติหรือร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบในยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลเหล่านั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก6 งานเกี่ ยวกับข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกจ ากัดส าหรับการตรวจสอบของยอดคงเหลือทางบัญชี 

ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีผลกระทบโดยการค้าแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของกิจการภายในกลุ่มนั้น ซึ่ งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการขอให้ผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เฉพาะหนึ่ งรายการหรือมากกว่า การติดต่อสื่ อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ดูย่อหน้าที่  40) ควรตระหนักถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่ารายการในงบการเงิน 

หลายรายการมีความสมัพันธก์นั 

ก49. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญที่ น่าจะมีของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ น่าจะมีของความล้าสมัยของสนิค้าคงเหลือ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติ หรือขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะในการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือของกิจการภายใน

กลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีสนิค้าคงเหลือล้าสมัยในปริมาณมาก แม้ว่าเป็นกจิการภายในกลุ่มที่ ไม่มีนัยส าคัญ 

กจิการภายในกลุ่มที่ ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28-29) 

ก50. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของงาน ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกรวมเข้าด้วยกันที่ ระดับ

ต่างกนัเพื่ อวัตถุประสงค์ในวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ผลของวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบสนับสนุน

ข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่าไม่มีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ รวมกันของหลายกิจการภายในกลุ่ม  

ซึ่ งไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 

ก51. การตัดสินใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่าจะเลือกกิจการภายในกลุ่มจ านวนเท่าใด

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  29 เลือกกิจการภายในกลุ่มใด และประเภทของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของแต่ละกจิการภายในกลุ่มที่ ถูกเลือกอาจถูกกระทบโดยปัจจัยต่อไปนี้  

• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีซึ่ งคาดว่าจะได้รับเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ 
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• เป็นกจิการภายในกลุ่มที่ ก่อตั้งขึ้นใหม่หรือซื้อมาใหม่ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญที่ เกดิขึ้นในกจิการภายในกลุ่ม 

• การตรวจสอบภายในที่ มีการปฏิบัติในกิจการภายในกลุ่มและผลกระทบใด ๆ ของงานนั้นต่อ

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• กจิการภายในกลุ่มใช้ระบบและกระบวนการเดียวกนัหรือไม่ 

• ความมีประสทิธผิลในการด าเนินงานของการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

• การเปลี่ ยนแปลงอย่างผิดปกติที่ ระบุได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ระดับกลุ่มกจิการ 

• นัยส าคัญทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพียงล าพัง หรือความเสี่ ยงของกิจการภายในกลุ่ม

เมื่ อเปรียบเทยีบกบักจิการภายในกลุ่มอื่ นภายในกลุ่มนี้  

• กิจการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่ ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่ น

หรือไม่ 

 การรวมถึงปัจจัยที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ในการเลือกกิจการภายในกลุ่มในกลุ่มนี้  อาจเพิ่ ม 

ความน่าจะเป็นในการระบุการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่ม การเลือกกจิการภายในกลุ่มมักแตกต่างกนัไปตามเกณฑท์ี่ เปลี่ ยนไป 

ก52. การสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ งอาจถูกปฏิบัติโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง)22 หรือ มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 241023  โดยปรับเปลี่ ยน
ตามสถานการณ์เท่าที่ จ าเป็น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจระบุวิธีปฏิบัติเพิ่ มเติม

ส าหรับงานนี้ ด้วยเช่นกนั 

ก53. ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก13 กลุ่มกิจการหนึ่ งกลุ่มอาจประกอบด้วยกิจการภายในกลุ่มที่ ไม่ใช่

กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญเท่านั้น ในสถานการณ์เหล่านี้  กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กลุ่มกิจการสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยระบุประเภทของงานที่ ปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูล 

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้องกับย่อหน้าที่  29 ทั้งนี้  ไม่มีความเป็นไปได้ที่ กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มทดสอบการควบคุมที่ ระดับกลุ่มและปฏิบัติ

วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเพียงเท่านั้น 

การมีส่วนร่วมในงานทีป่ฏิบติัโดยผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  30-31) 

ก54. ปัจจัยที่ อาจกระทบต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของ  

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม รวมถึง 

 
22 

 มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) “งานสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ)” 

23  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ” 
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(ก) ความมีนัยส าคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุได้ต่อ

งบการเงินของกลุ่มกจิการ  

(ค) ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

 ในกรณีของกจิการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญหนึ่ ง หรือความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการปฏบิัติวิธีตามที่ อธบิายในย่อหน้าที่  30-31 ในกรณีของกจิการภายในกลุ่มที่ ไม่ใช่

กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะแตกต่างกันโดยใช้

เกณฑ์ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้น 

ข้อเท็จจริงที่ ว่ากิจการภายในกลุ่มนั้นไม่ใช่กิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญกลายเป็นเร่ืองรอง 

ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากิจการภายในกลุ่มหนึ่ งไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ  

ถึงกระนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจที่ จะมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ ยง

ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพราะว่ามีความน่ากังวลน้อยกว่าเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้ เฉพาะเกี่ ยวกับ

อุตสาหกรรม) หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ข้อบังคับในการดูแล

ผู้สอบบัญชีมีการน ามาใช้อย่างจริงจัง 

ก55. รูปแบบของการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนอกเหนือจากที่ อธิบาย 

ในย่อหน้าที่  30-31 และ 42 อาจรวมรูปแบบหนึ่ งหรือมากกว่าตามข้างล่าง โดยใช้เกณฑ์จาก 

ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

(ก) การประชุมกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

เพื่ อได้รับความเข้าใจเกี่ ยวกบักิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) การสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

(ค) การปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระดับกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งปฏิบัติร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

(ง) การออกแบบและการปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม ซึ่ งอาจถูกออกแบบและปฏิบัติ ร่วมกบั

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

(จ) การมีส่วนร่วมในการประชุมปิดงานและการประชุมอื่ นที่ ส าคัญระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มและผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 

(ฉ) การสอบทานส่วนที่ เกี่ ยวข้องอื่ นของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 
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กระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

การปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการเพือ่จดัท างบการเงินรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก56. กระบวนการจัดท างบการเงินรวมอาจต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินที่ รายงานในงบการเงินกลุ่ม

กิจการซึ่ งไม่ผ่านระบบการประมวลผลรายการตามปกติ และอาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมภายใน

เดียวกันกับข้อมูลทางการเงินอื่ น การประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับ

ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของการปรับปรุงอาจรวมถึง 

• การประเมินว่าการปรับปรุงที่ ส าคัญสะท้อนเหตุการณ์และรายการที่ อยู่ภายใต้การปรับปรุงนั้น

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• การก าหนดว่าการปรับปรุงที่ เป็นนัยส าคัญถูกค านวณอย่างถูกต้อง ด าเนินการ และอนุมัติโดย

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ และโดยผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม แล้วแต่กรณี หรือไม่ 

• การก าหนดว่าการปรับปรุงที่ เป็นนัยส าคัญมีเอกสารสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 

• การตรวจสอบการกระทบยอด การตัดรายการระหว่างกัน ก าไรที่ ยังไม่เกิดขึ้ นจริง และ  

ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั 

การติดต่อสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  40-41) 

ก57. ถ้าไม่มีการติดต่อสื่ อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม จะมีความเสี่ ยงที่ ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการอาจไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  ซึ่ งใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ การติดต่อสื่ อสารในเวลาที่ เหมาะสมและชัดเจน

ตามข้อก าหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการช่วยให้เกิดการติดต่อแบบสองทางอย่าง 

มีประสทิธผิลระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก58. ข้อก าหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมักถูกแจ้งในหนังสือค าสั่งงาน ภาคผนวก  5 

แสดงค าแนะน าเกี่ ยวกับข้อก าหนดและข้อมูลเพิ่ มเติมที่ อาจรวมอยู่ในหนังสือค าสั่งงานดังกล่าว  

การติดต่อสื่ อสารของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

มักอยู่ในรูปแบบของบันทกึข้อความหรือรายงานของการปฏบิัติงาน อย่างไรกต็าม การติดต่อระหว่าง

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการกับผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจไม่จ าเป็นที่ ต้องเป็น

ลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจเข้าพบผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มเพื่ อหารือเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ หรือสอบทานส่วนที่ เกี่ ยวข้อง

ของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม อย่างไรกต็าม ยังคงต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกบัเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอื่ น 

ก59. ตัวอย่างเช่น ในการร่วมมือกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มอาจให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง

ถ้าไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 
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ก60. กรณีที่ สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเป็นผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มด้วย 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมักจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มโดยวิธกีารอื่ นนอกเหนือจากการติดต่อที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร ตัวอย่างเช่น 

• การเข้าถึงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มอาจเพียงพอที่ จะถือเป็นการสื่ อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  40  

• การสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มโดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจเพียงพอที่ จะถือเป็นการสื่ อสารข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ

ข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  41 

การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

การสอบทานเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  42(ข)) 

ก61. ส่วนของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ จุดส าคัญในเอกสารหลักฐาน  

การตรวจสอบมักเกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ขอบเขตของการสอบทานอาจถูกกระทบโดยข้อเทจ็จริง

ที่ ว่าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้วิธกีารสอบทาน

ของส านักงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  44-45) 

ก62. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอซึ่ งใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่ มเติม  

ถ้าเป็นไปไม่ได้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติงานตรวจสอบเองเกี่ ยวกับข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

ก63. การประเมินของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการเกี่ ยวกบัผลกระทบรวมของการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (ทั้งที่ ระบุโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือแจ้งโดยผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม) เป็นการเปิดให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการพิจารณาว่า 

งบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวมแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  46-48) 

ก64. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อก าหนดและแนวทางเกี่ ยวกับการติดต่อสื่ อสารกับผู้บริหาร 

ในเรื่ องการทุจริต หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลกรณีที่ ผู้บริหารมีส่วนเกี่ ยวข้องในการทุจริต24 

 
24  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  41-43 
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ก65. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจต้องการรักษาความลับของข้อมูลส าคัญที่ อ่อนไหว ตั วอย่างของ

สถานการณ์ซึ่ งอาจมีนัยส าคัญต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่ งผู้บริหารของกิจการภายใน

กลุ่มอาจไม่ทราบ มีดังต่อไปนี้  

• คดีความที่ อาจเกดิขึ้น 

• แผนในการยกเลิกสนิทรัพย์ด าเนินงานที่ มีสาระส าคัญ 

• เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่ รายงาน 

• ข้อตกลงทางกฎหมายที่ มีนัยส าคัญ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลของกลุ่มกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  49) 

ก66. สถานการณ์ที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการติดต่อสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของ

กลุ่มกจิการ อาจรวมถึงสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม น ามาสู่ความสนใจของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ซึ่ งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการตัดสินว่ามีนัยส าคัญต่อ

ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกลุ่มกิจการ การติดต่อสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลของกลุ่มกจิการท าในหลายช่วงเวลาระหว่างการตรวจสอบกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น 

สถานการณ์ที่ ถูกอ้างในย่อหน้าที่  49(ก) ถึง (ข) อาจถูกแจ้งหลังจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแล้ว  

ในอีกทางหนึ่ ง สถานการณ์ที่ ถูกอ้างถึงในย่อหน้าที่  49(ค) อาจถูกแจ้งในวันที่ สิ้นสุดการตรวจสอบ 

และสถานการณ์ที่ ถูกอ้างถึงในย่อหน้าที่  49(ง) ถึง (จ) อาจถูกแจ้งเมื่ อเกดิขึ้น 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

ตัวอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีเมื่อผูส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการไม่สามารถไดร้บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

การตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

หมายเหตุ การแสดงตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งหมดนี้  วรรคความเห็นจะแสดงไว้ในส่วนแรก

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) และวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นจะแสดงต่อจาก

วรรคความเหน็ ประโยคแรกและประโยคสดุท้าย ซึ่ งมีการน าเสนอในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ในรายงานแบบเดิม ได้น ามารวมเป็นส่วนหนึ่ งของวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ในรายงานแบบใหม่นี้  

ตัวอย่าง - รายงานของผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เมื่ อผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ  

ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการ ซึ่ งไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

(ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

• งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

• ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม  

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับกิจการภายในกลุ่มที่ บันทึกโดยวิธีราคาทุน (รับรู้ จ านวน 15 ล้านบาทใน 

งบแสดงฐานะการเงินจากยอดสินทรัพย์รวม 60 ล้านบาท) เนื่ องจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลุ่มกจิการไม่สามารถเข้าถึงรายการบัญชี ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มนั้นได้ 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการได้อ่านงบการเงิน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x1 ที่ ตรวจสอบแล้ว 

รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  และพิจารณาข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องของ

กจิการภายในกลุ่มที่ รวบรวมโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

• ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการ ผลกระทบต่องบการเงินรวม จากการที่  

ไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอมีนัยส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย1 

• ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
1
 หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการ ผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการที่ ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอมีนัยส าคัญและแผ่กระจาย ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกจิการต้องไม่แสดงความเห็นต่อ

งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 
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• จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกบัความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)2 

• ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและตัดสินใจที่ จะไม่สื่ อสารเร่ืองดังกล่าวตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7013 

• ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่ นทั้งหมดก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นอย่าง 

มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่ น 

• ผู้รับผิดชอบในการก ากบัดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม4 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นของเร่ืองตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย  

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

วันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

4
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อที่ สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่ น” 
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัท งจฉ จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่ งได้มาในระหว่างปีและ

บันทกึโดยวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 มีจ านวน 15 ล้าน

บาท และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากดัในก าไรสทุธิของบริษัท งจฉ จ ากดั ซึ่ งรวมอยู่ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน มีจ านวน 1 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากดั ณ วันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และส่วนแบ่งในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ส าหรับปีของบริษัท กขค จ ากดั 

เนื่ องจากข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ 

จ ากดั ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงที่ จ าเป็นหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบงบการเงินรวมที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น (หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชี”) 

(น าเสนอตามขอ้ก าหนดในการรายงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)5  – ดตูวัอย่างที ่

6 ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) ย่อหนา้สุดทา้ยของวรรคขอ้มูลอื่นใน

ตัวอย่างที ่6 ควรมีการปรับเปลีย่นเพื่ออธิบายถึงขอ้มูลหรือเหตุการณ์เฉพาะต่อเรื่องทีแ่สดงความเห็น

อย่างมีเงือ่นไขซึง่มีผลกระทบต่อขอ้มูลอื่น) 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลกิจการต่องบการเงินรวม6 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง)7 – ดตูวัอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง)) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง) โดยไม่รวมสองย่อหนา้สุดทา้ยซึง่ถือปฏิบติัส าหรบัการตรวจสอบกิจการทีเ่ป็นกิจการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 

 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 

6
  ตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบญัชีนี้  ค าว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องถกูแทนที่ ด้วยค าอื่ นที่ มีความเหมาะสม

ในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

(น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง) – ดตูวัอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 700 (ปรบัปรุง))  

 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  คือ ..... 

(ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี ) 

(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) 

(ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี) 

(วันที่ )  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 41 TSA 600 

ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

ตัวอย่างของสถานการณท่ี์กลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้มาซ่ึงความเขา้ใจ 

ในกลุ่มกิจการ 

ตัวอย่างนี้ครอบคลุมสถานการณ์อย่างกว้าง แต่ไม่ใช่สถานการณ์ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับงานสอบบัญชีกลุ่ม

กจิการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ครบสมบูรณ์ตามที่ จ าเป็น 

การควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

1. การควบคุมที่ ระดับกลุ่มอาจรวมถึงการรวมกนัของรายการดังต่อไปนี้  

• การประชุมตามปกติระหว่างผู้บริหารของกลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่มเพื่ อหารือ  

ในการพัฒนาธุรกจิและเพื่ อสอบทานการด าเนินงาน 

• การตรวจสอบการด าเนินงานและผลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการรายงาน

ตามปกติ ซึ่ งท าให้ผู้บริหารกลุ่มกิจการสามารถติดตามผลการด าเนินงานของกิจการภายใน

กลุ่มเทยีบกบังบประมาณ และตัดสนิใจด าเนินการที่ เหมาะสม 

• วิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ เช่น วิธีการระบุ การวิเคราะห์และ 

การจัดการความเสี่ ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ ยงจากการทุจริต  ซึ่ งอาจเป็นผลให้เกิด 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การติดตามผล การควบคุม การกระทบยอดและการตัดรายการระหว่างกัน ก าไรที่ ยังไม่เกิดขึ้น

จริง และยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนัที่ ระดับกลุ่มกจิการ 

• กระบวนการในการติดตามผลการตรงเวลา การประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของ

ข้อมูลทางการเงินที่ ได้รับจากกจิการภายในกลุ่ม 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางถูกควบคุมโดยการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ งของกลุ่มกจิการ 

• กิจกรรมการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบเดียวกันส าหรับกิจการ

ภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วน 

• การติดตามผลการควบคุม รวมถึงกจิกรรมของการตรวจสอบภายในและโปรแกรมการประเมิน

ตนเอง 

• นโยบายและวิธปีฏบิัติที่ ตรงกนั รวมถึงคู่มือวิธกีารรายงานทางการเงินกลุ่มกจิการ 

• โปรแกรมที่ ใช้ร่วมกนัภายในกลุ่ม เช่น ระเบียบวินัยและโปรแกรมการป้องกนัการทุจริต 

• การจัดการส าหรับการก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบต่อผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 
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2. ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบภายในอาจถูกพิจารณาเป็นส่วนของการควบคุมที่ ระดับกลุ่ม เมื่ องาน 

การตรวจสอบภายในรวมไว้เป็นศูนย์กลาง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)1เกี่ ยวข้อง

กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในการประเมินเกี่ ยวกับความสามารถและข้อเทจ็จริงของ

ผู้ตรวจสอบภายในกรณีที่ วางแผนที่ จะใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

กระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

3. ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับกระบวนการจัดท า งบการเงินรวม

อาจรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

เร่ืองเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• ขอบเขตซึ่ งผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มมีความเข้าใจเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ น ามาใช้ 

• การระบุและการบันทึกบัญชีส าหรับกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้องกับแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• กระบวนการในการระบุส่วนงานที่ สามารถรายงานได้ส าหรับการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนก

ตามส่วนงานโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• กระบวนการในการระบุความสัมพันธ์ของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันและรายการระหว่างกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนัเพื่ อการรายงานโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานการเงินที่ น ามาใช้ 

• นโยบายการบัญชีที่ ใช้กับงบการเงินกลุ่มกิจการ การเปล่ียนแปลงจากปีการเงินปีก่อน และ  

การเปล่ียนแปลงอันเป็นผลจากมาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ นมาใหม่หรือเป็นมาตรฐานที่  

ถูกปรับเปลี่ ยนภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• กระบวนการในการจัดการกับกิจการภายในกลุ่มที่ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากรอบ

ระยะเวลารายงานของกลุ่มกจิการ 

เร่ืองเกี่ ยวกบักระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกบันโยบายการบัญชี

ที่ ใช้โดยกิจการภายในกลุ่ม และในกรณีที่ เหมาะสม ให้แน่ใจว่านโยบายการบัญชีเดียวกัน 

ถูกใช้เพื่ อจัดท าข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มส าหรับงบการเงินกลุ่มกิจการ และ

ความแตกต่างในนโยบายการบัญชีถูกระบุและปรับปรุง ซึ่ งก าหนดในเง่ือนไขของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันคือหลักการ เกณฑ์ ข้อตกลง กฎ 

และวิธีปฏิบัติเฉพาะ ซึ่ งใช้โดยกลุ่มกิจการโดยใช้เกณฑ์ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

น ามาใช้ ซึ่ งกิจการภายในกลุ่มใช้เพื่ อรายงานรายการที่ คล้ายคลึงกันอย่างถูกต้องตรงกัน  

โดยปกตินโยบายเหล่านี้ถูกอธบิายในคู่มือวิธีการรายงานทางการเงินและชุดการรายงานที่ ออก

โดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ  

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  15 
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• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่ อแน่ใจว่าการรายงานทางการเงินโดยกิจการ

ภายในกลุ่ม ครบถ้วน ถูกต้อง และในเวลาที่ เหมาะสม ส าหรับการจัดท างบการเงินรวม 

• กระบวนการในการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มต่างประเทศให้เป็นสกุล

เงินของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการท างบการเงินรวม รวมถึงกระบวนการทั้งแบบ

มือและแบบอัตโนมัติ และการควบคุมทั้งแบบมือและแบบอัตโนมัติที่ มีอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ 

ของกระบวนการจัดท างบการเงินรวมเป็นอย่างไร 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่ อให้ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน  

เร่ืองเกี่ ยวกบัรายการปรับปรุงเพื่ อจัดท างบการเงินรวม 

• กระบวนการในการบันทึกรายการปรับปรุงเพื่ อจัดท างบการเงินรวม รวมถึ ง การจัดท า  

การอนุมัติ และการประมวลผลรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง และประสบการณ์ของบุคคลที่

รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม  

• รายการปรับปรุงเพื่ อจัดท างบการเงินรวมที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

น ามาใช้ 

• เหตุผลทางธุรกจิส าหรับเหตุการณ์และรายการซึ่ งก่อให้เกดิรายการปรับปรุงในงบการเงินรวม  

• ความถี่  ลักษณะ และขนาดของรายการระหว่างกจิการภายในกลุ่ม 

• วิธีการในการติดตามผล การควบคุม การกระทบยอด และการตัดรายการระหว่างกันและ 

ก าไรที่ ยังไม่เกดิขึ้นจริงและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั  

• ขั้นตอนในการได้มาของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่ ได้มา วิธีการตัดจ าหน่าย 

ค่าความนิยม (ในกรณีที่ เหมาะสม) และการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดย

สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ 

• การจัดการกับผู้ถือหุ้นหลักหรือส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมเกี่ ยวกับผลขาดทุนที่ เกิดขึ้น

จากแต่ละกิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุม

เพื่ อชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว) 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30) 

ตวัอย่างของเงื่อนไขหรือเหตุการณ ์ซ่ึงอาจบ่งช้ีถึงความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

ตัวอย่างนี้ ครอบคลุมสถานการณ์อย่างกว้าง แต่ไม่ใช่เง่ือนไขหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับ  

งานสอบบัญชีกลุ่มกจิการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ครบสมบูรณ์ตามที่ จ าเป็น 

• โครงสร้างของกลุ่มที่ ซับซ้อน โดยเฉพาะมีการซื้ อ จ าหน่าย หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร

บ่อยคร้ัง 

• โครงสร้างในการก ากบัดูแลกจิการไม่ดี รวมถึงกระบวนการในการตัดสนิใจที่ ไม่โปร่งใส 

• การควบคุมที่ ระดับกลุ่มที่ ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีอยู่จริง รวมถึงข้อมูลของผู้บริหารของกลุ่มกจิการ

ไม่เพียงพอในการติดตามผลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของกจิการภายในกลุ่ม 

• กิจการภายในกลุ่มที่ ด าเนินงานภายใต้กฎหมายในต่างประเทศอาจมีความเสี่ ยงจากปัจจัยที่ เกิดจาก

การแทรกแซงที่ ไม่ปกติจากรัฐบาลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น นโยบายการเงิน ข้อจ ากัดในการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศและการจ่ายเงินปันผลออกนอกประเทศ และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

• กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งมีส่วนเกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงสูง เช่น สัญญาระยะยาว 

หรือการลงทุนในเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่หรือมีโครงสร้างที่ ซับซ้อน 

• ความไม่แน่นอนเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่ ถูกก าหนดให้น ามารวมในงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ ตัวอย่างเช่น กิจการ  

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือกจิการที่ ไม่ใช่เพื่ อการค้าที่ มีอยู่และถูกก าหนดให้น ามารวม 

• ความสมัพันธแ์ละรายการระหว่างกนัที่ ผิดปกติ 

• ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนัที่ ยกมา ซึ่ งไม่สมดุลหรือไม่สามารถกระทบยอดได้ในงบการเงินรวม 

• ความมีอยู่ของรายการที่ ซับซ้อนซึ่ งบันทกึบัญชีในกจิการภายในกลุ่มมากกว่าหนึ่ งกจิการภายในกลุ่ม 

• การใช้นโยบายการบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ซึ่ งแตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีที่ ใช้กบังบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

• กิจการภายในกลุ่มที่ มีรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกันซึ่ งอาจถูกใช้เพื่ อตกแต่งรายการโดย  

การปรับเปลี่ ยนช่วงเวลาในการบันทกึรายการ 

• การเกดิขึ้นคร้ังก่อนของรายการปรับปรุงเพื่ อจัดท างบการเงินรวมที่ ไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการอนุมัติ 

• การวางแผนภาษีโดยไม่ระมัดระวังภายในกลุ่มกจิการ หรือรายการที่ เป็นเงินสดจ านวนมากกบักิจการ

ในเขตประเทศปลอดภาษี 

• การเปลี่ ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่ รับงานตรวจสอบงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มบ่อย ๆ 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35) 

ตวัอย่างของค ายืนยนัของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ตัวอย่างต่อไปนี้มิได้ตั้งใจให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ค ายืนยันอาจแตกต่างกันไปส าหรับผู้สอบบัญชีของ

แต่ละกจิการภายในกลุ่ม หรือแตกต่างกนัไปในแต่ละรอบระยะเวลา 

ค ายืนยันมักได้รับก่อนเร่ิมงานเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

[กระดาษหัวจดหมายผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม] 

[วันที่ ] 

[เรียน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการ] 

หนังสือฉบับนี้ จัดเตรียมเพื่ อการตรวจสอบของท่านเกี่ ยวกับงบการเงินกลุ่มกิจการของ [ชื่ อบริษัทใหญ่ ] 

ส าหรับปีสิ้นสุด [วันที่ ] เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินของกลุ่มกิจการแสดงฐานะ

การเงินของกลุ่มกิจการ ณ [วันที่ ] และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ (แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ ควรของกิจการ) ตาม 

[ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้] 

ข้าพเจ้ารับทราบจากหนังสือค าสั่งงานของท่านลงวันที่  [วันที่ ] ที่ ร้องขอให้ข้าพเจ้าปฏบิัติงานเฉพาะเกี่ ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของ [ชื่ อบริษัทกจิการภายในกลุ่ม] ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  [วันที่ ] 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

1. ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติตามค าสั่งงาน / ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม

ค าสั่งงานต่อไปนี้  [ระบุค าสั่ง] ด้วยเหตุผลดังนี้  [ระบุเหตุผล] 

2. ค าสั่งงานชัดเจนและข้าพเจ้าเข้าใจค าสั่งงานเหล่านั้น / ข้าพเจ้ารู้ สึกขอบคุณเป็นอย่างย่ิงหากท่าน

อธบิายค าสั่งงานต่อไปนี้ ให้ชัดเจน [ระบุค าสั่ง] 

3. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกบัท่านและให้สทิธใินการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า 

1. ข้อมูลทางการเงินของ [ชื่ อของกิจการภายในกลุ่ม] จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการของ  

[ชื่ อของบริษัทใหญ่] 

2. ท่านอาจตัดสนิใจว่ามีความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมในงานที่ ท่านร้องขอให้ข้าพเจ้าปฏบิัติเกี่ ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินของ [ชื่ อของกจิการภายในกลุ่ม] ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  [วันที่ ] 

3. หากพิจารณาว่าเหมาะสม ท่านตั้งใจที่ จะประเมินและใช้ผลงานของข้าพเจ้าเพื่ อการตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการของ [ชื่ อของบริษัทใหญ่] 
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ในความเกี่ ยวข้องกันกับงานซึ่ งข้าพเจ้าปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของ [ชื่ อของกิจการภายในกลุ่ม] 

[อธบิายกจิการภายในกลุ่ม เช่น บริษัทย่อยที่ เป็นเจ้าของทั้งหมด บริษัทย่อย กจิการร่วมค้าผู้ถูกลงทุนที่ ถูก

บันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยีหรือวิธทีุน] ของ [ชื่ อของบริษัทใหญ่] ข้าพเจ้าขอยืนยันดังต่อไปนี้  

1. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ ยวกับ [ระบุข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง] ซึ่ งเพียงพอที่ จะท าให้

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ และจะ

เป็นไปตามนั้น และข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระต่อ [ชื่ อของบริษัทใหญ่] และกิจการภายในกลุ่มอื่ น  

ในกลุ่ม ตามความหมายของ [ระบุข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง] และปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ที่ น ามาใช้ของ [อ้างถึงกฎ] ที่ ประกาศโดย [ชื่ อของตัวแทนข้อบังคับ] 

2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีและ [ระบุมาตรฐานของประเทศอื่ นที่ น ามาใช้ส าหรับ  

การตรวจสอบงบการเงินกลุ่มกิจการ] ซ่ึงเพียงพอที่ จะท าให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความรับผิดชอบของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ และจะปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของ 

[ชื่ อของกจิการภายในกลุ่ม] ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  [วันที่ ] โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานเหล่านั้น 

3. ข้าพเจ้ามีทกัษะเฉพาะ (เช่น ความรู้ เฉพาะในอุตสาหกรรม) ซึ่ งจ าเป็นต่อการปฏบิัติงานเกี่ ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

4. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ ยวกับ [ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้หรือคู่มือวิธีการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มกิจการ] ซึ่ งเพียงพอที่ ท าให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าใน 

การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการรับรองตามที่ กล่าวข้างต้นระหว่างการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้ากบัข้อมูลทางการเงินของ [ชื่ อของกจิการภายในกลุ่ม] 

 

 

[ลายมือชื่ อของผู้สอบบัญชี] 

[วันที่ ] 

[ที่ อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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ภาคผนวก 5 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58) 

ขอ้ก าหนดและขอ้มูลเพิม่เติมท่ีรวมอยู่ในหนงัสือค าสัง่งานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ 

ขอ้มูลทีก่ าหนดโดยมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ีทีแ่จง้ไปยังผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม แสดงไว ้

เป็นตวัอักษรเอียง 

ข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• การขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะร่วมมือ  

กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยรับทราบถึงบริบทที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กลุ่มกจิการจะใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  

• ตารางเวลาที่ ตรวจสอบให้เสรจ็สมบูรณ์ 

• วันตรวจเย่ียมที่ วางแผนไว้โดยผู้บริหารกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและ  

วันประชุมที่ วางแผนไว้กบัผู้บริหารกจิการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• รายชื่ อของผู้ติดต่อหลัก 

• งานที่ ปฏิบัติโดยผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม การใช้ผลงานนั้นและการจัดการส าหรับ 

ความพยายามในการประสานงานที่ ขั้นตอนแรกและระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมที่

วางแผนไว้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้อก าหนดเร่ือง

ความเป็นอสิระ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ไม่ให้ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาว่า  

การห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ หากใช่ จะต้องระบุเร่ือง

ดังกล่าวในการติดต่อสื่ อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม1 

• ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ความมีสาระส าคัญ

ของกิจการภายในกลุ่ม(และระดับความมีสาระส าคัญระดับเดียวหรือหลายระดับส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เฉพาะในกรณีที่ เหมาะสม) และเกณฑ์วัดเชิง

ปริมาณที่ สูงกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่สามารถอ้างได้ชัดเจนว่าไม่ส าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

• รายการของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ จัดท าโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอื่ น  

ซึ่ งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบและขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งใน

เวลาที่ เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกับกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ไม่ถูกระบุ

มาก่อนโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  31 
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• งานที่ ปฏบิัติเกี่ ยวกบัรายการระหว่างกนั ก าไรที่ ยังไม่เกดิขึ้นจริง และยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั 

• แนวทางต่อความรับผิดชอบการรายงานตามกฎหมายอื่ น ตัวอย่างเช่น การรายงานเกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้บริหารของกลุ่มกิจการต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน 

• กรณีที่ อาจมีช่วงเวลาระหว่างความครบถ้วนของงานต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มและ

ข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่องบการเงินกลุ่มกิจการ ให้ระบุค าสั่งงานส าหรับ

การสอบทานเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัการจัดการงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ข้อตรวจพบจากกิจกรรมการทดสอบการควบคุมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกบั

ระบบการประมวลผล ซึ่ งเหมือนกันส าหรับกิจการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางกิจการภายในกลุ่ม 

และการทดสอบการควบคุมที่ ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุได้ต่อ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ เนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม และการขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในก ลุ่มแจ้งในเวลาที่ เหมาะสม

ส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญอื่ นของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

เนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ที่ ระบุได้ในกิจการภายในกลุ่มและการตอบสนองของ  

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อความเสี่ ยงดังกล่าว 

• ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์จากงานที่ ปฏิบัติต่อการควบคุมหรือเกี่ ยวข้องกับ

กจิการภายในกลุ่ม 

• การขอให้ติดต่อสื่ อสารในเวลาที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งขัดแย้งกับหลักฐานการสอบบัญชีซึ่ งเดิม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ ยงที่ ท าในระดับกลุ่ม

กจิการ 

• การขอค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรในการปฏบิัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ของ

ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือข้อความที่ ความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีที่ ใช้กบัข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มกบัที่ ใช้กบังบการเงินของกลุ่มกจิการได้รับการเปิดเผย 

• เร่ืองที่ บันทกึโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ข้อมูลอื่ น 

• เร่ืองที่ ขอตามรายการต่อไปนี้ ต้องรายงานต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการในเวลาที่ เหมาะสม 

o การบัญชี การรายงานทางการเงินและเหตุการณ์ที่ มีนัยส าคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี

และการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้อง 

o เร่ืองที่ เกี่ ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการภายในกลุ่ม 

o เร่ืองที่ เกี่ ยวกบัการฟ้องร้องและคดีความ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 49 TSA 600 

o ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่ งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มระบุได้

ระหว่างการปฏิบัติงานกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม และข้อมูลซึ่ งบ่ง ชี้ ถึง 

การทุจริตที่ มีอยู่ 

• การขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการแจ้งสถานการณ์ที่ ผิดปกติหรือส าคัญใด ๆ โดยเร็ว

ที่ สดุเท่าที่ เป็นไปได้ 

• เรือ่งทีข่อเกีย่วกบัสถานการณต์ามทีอ่ยู่ในย่อหนา้ที ่41 ถกูสือ่สารต่อกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการเมือ่งานเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเสร็จสมบูรณ์ 

 


