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ทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวน © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of 
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ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3420 – งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อรายงานต่อ

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวน © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International 
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ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

เนื่ องจาก IFAC ได้ เผยแพ ร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition เมื่ อวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ซึ่ งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงปรับปรุงมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3420 –  

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวน  

(แปลจาก ISAE 3420, Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial 

Information Included in a Prospectus) โดยปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุง

ข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที่ แรเงา) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่   

15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่เนื่ องด้วยข้อก าหนดที่ ส าคัญของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  

ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนี้ จึงเป็นวันที่  30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2018 Edition ของ 

IFAC 
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มาตรฐานงานท่ีใหค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3420 

งานที่ใหค้วามเชื่อมัน่เพือ่รายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงนิ 

เสมือนที่รวมอยู่ในหนงัสือช้ีชวน 

(ถือปฏบัิติส าหรับรายงานที่ ให้ความเชื่ อม่ันลงวันที่ ในหรือหลังวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  
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ขอบเขตของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  ก1 

วัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน ก2-ก3 

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน ก4-ก5 

ลักษณะงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ก6 

ค าจ ากดัความ ก7-ก9 

การตอบรับงาน ก10-ก12 

การวางแผนงานและการปฏบิัติงาน ก13-ก44 
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ภาคผนวก :  ตัวอย่างรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ งแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 
 

 

มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3420 “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน” ควรอ่านเนื้อหาควบคู่ไปกบัค าน าของ มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ การสอบบัญชี การสอบทาน การให้ความเชื่ อมั่นอื่ น และงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง ซึ่ งได้ก าหนด 

แนวปฏบิัติและการบังคับใช้ของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ ใช้ปฏิบัติกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและ  

เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ซึ่ งจัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ1 เพื่ อรายงาน

ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวนของผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบ2 

มาตรฐานนี้น ามาใช้เมื่ อ 

• กฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์หรือข้อบังคับของการซื้ อขายหลักทรัพย์ (“กฎหมายหรือ 

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง”) ในประเทศที่ ออกหนังสอืชี้ชวนก าหนดให้รายงาน หรือ 

• การรายงานดังกล่าวเป็นวิธปีฏบิัติที่ ยอมรับทั่วไปในประเทศนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

ลกัษณะความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

2. การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีความรับผิดชอบ

ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนส าหรับกิจการ ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นของผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบเพียงการรายงานว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้รวบรวม

ข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

3. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ ไม่เกี่ ยวกับงานที่ ไม่ให้ความเชื่ อมั่น  ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพ      

รับด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางการเงินในอดีตของกจิการ 

วตัถปุระสงค์ของขอ้มูลทางการเงินเสมือนทีร่วมอยู่ในหนงัสือชี้ชวน 

4. วัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวน คือ เพียงเพื่ อแสดงให้เห็นถึง

ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่ มีนัยส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงของ

กิจการ เสมือนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้ นหรือรายการได้ถูกจัดท าขึ้ น ณ วันที่ ก่อนหน้าที่ ระบุไว้เพื่ อ

วัตถุประสงค์ของการแสดงเหตุการณ์และรายการนั้น โดยใช้วิธกีารปรับปรุงรายการปรับปรุงเสมือน

ต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ทั้งนี้  ข้อมูลทางการเงินเสมือนไม่ได้แสดงถึงฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่ เกดิขึ้นจริงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก3) 

การรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

5. การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็นความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการรวบรวม 

จัดประเภท สรุป และน าเสนอข้อมูลทางการเงินที่ แสดงถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่ มี

นัยส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงของกิจการ เสมือนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหรือ

รายการได้ถูกจัดท าขึ้น ณ วันที่ ที่ ระบุไว้ โดยมีข้ันตอนในการจัดท า ดังนี้  

 ระบุแหล่งข้อมูลของข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงที่ ใช้ในการรวมรวมข้อมูล 

 
1
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินในอดีต” ย่อหน้าที่  12(ต) 
2
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12(น) 
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ทางการเงินเสมือน  และคัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงจากแหล่งข้อมูลนั้น  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4–ก5) 

 จัดท ารายการปรับปรุงเสมือนและน าไปปรับปรุงข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงเพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเสมือน 

 น าเสนอผลของข้อมูลทางการเงินเสมือนและการเปิดเผยข้อมูลประกอบ 

ลกัษณะงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผล 

6. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเพื่ อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็นการ

ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ เพื่ อประเมินว่า 

หลักเกณฑ์ที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน ให้เกณฑ์ที่ สมเหตุสมผล

ส าหรับการแสดงถึงผลกระทบที่ มีนัยส าคัญอนัเนื่ องมาจากเหตุการณ์หรือรายการโดยตรงหรือไม่ และ

เพื่ อให้ได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6) 

 รายการปรับปรุงเสมือนที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑด์ังกล่าวหรือไม่   

 ผลของข้อมูลเสมือนหลังการปรับปรุง (ดูย่อหน้าที่  11(ค)) สะท้อนถึงการน ารายการปรับปรุง

เสมือนข้างต้นไปปรับปรุงข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอย่างเหมาะสมหรือไม่   

เร่ืองดังกล่าวยังรวมถึงการประเมินการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเสมือนโดยรวม  อย่างไรก็ตาม  

งานดังกล่าวไม่ได้รวมถึงการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปรับปรุงหรือออกรายงานใหม่หรือการแสดงความเห็น

ต่อข้อมูลทางการเงินในอดีตที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน หรือการปฏบิัติงานตรวจสอบ

หรือสอบทานข้อมูลทางการเงินที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

ความสัมพันธ์กับมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ประกาศอื่นของวิชาชีพ และ

ขอ้ก าหนดอื่น 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  รหัส 3000 (ปรับปรุง) และ

มาตรฐานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนี้  เมื่ อปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

เสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวน มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ เป็นส่วนเสริม แต่ไม่ได้ใช้

แทนมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) และขยายความวิธีการใช้มาตรฐาน 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ในการให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเพื่ อรายงาน

ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน 

8. ตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึงคู่มือประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข 

หรือปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตาม 

ที่ ก าหนด3 และก าหนดให้หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องเป็นสมาชิกของส านักงานที่ ปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  14 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือข้อก าหนดทางกฎหมาย

หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

วนัถือปฏิบติั 

9. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติส าหรับรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นลงวันที่  

ในหรือหลังวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

วตัถุประสงค ์

10. วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ คือ 

(ก) เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

(ข) เพื่ อรายงานเร่ืองที่ ตรวจพบของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ค าจ ากดัความ 

11. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้   ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้   

(ก) หลักเกณฑ์ที่ ใช้ – หลักเกณฑ์ที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจก าหนดโดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนด

มาตรฐาน หรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ  หากไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ผู้ มีหน้าที่

รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7-ก9) 

(ข) รายการปรับปรุงเสมือน – เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งรวมถึง 

(1) รายการปรับปรุงต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ

ของเหตุการณ์หรือรายการที่ มีนัยส าคัญ (“เหตุการณ์”หรือ “รายการ”) เสมือนว่า

เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหรือรายการได้จัดท าขึ้ น ณ วันที่ ก่อนหน้าที่ ระบุไว้เพื่ อวัตถุประสงค์

ของการแสดงเหตุการณ์และรายการนั้น 

(2) รายการปรับปรุงต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งจ าเป็นส าหรับ  

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนให้อยู่บนพื้ นฐานเดียวกับแม่บทการรายงาน  

ทางการเงินที่ ใช้ของหน่วยงานที่ น าเสนอรายงาน (“กิจการ”) และนโยบายการบัญชี

ภายใต้แม่บทนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก16) 

รายการปรับปรุงเสมือนรวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องของธุรกิจที่ ถูกซื้ อหรือจะถูกซื้ อ 

(“ผู้ถูกซื้ อ”)  หรือธุรกิจที่ ถูกขายหรือจะถูกขาย (“ผู้ถูกขาย”)  ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวน ามาใช้ใน

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน (“ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย”) 
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(ค) ข้อมูลทางการเงินเสมือน – ข้อมูลทางการเงินที่ แสดงร่วมกับรายการปรับปรุง เพื่ อแสดง 

ให้เห็นถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง 

เสมือนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้ นหรือรายการได้จัดท าขึ้ น ณ วันที่ ก่อนหน้าที่ ระบุไว้เพื่ อ

วัตถุประสงค์ของการแสดงเหตุการณ์และรายการนั้น มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  

สันนิษฐานว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนแสดงเป็นรูปแบบแถวในแนวตั้ง ซึ่ งประกอบด้วย  

(ก) ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกป รับปรุง  (ข) รายการป รับปรุงเสมือน และ  

(ค) ผลของข้อมูลเสมือนหลังการปรับปรุง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

(ง) หนังสือชี้ ชวน – เอกสารที่ ออกตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ ยวกับหลักทรัพย์

ของกจิการ เพื่ อให้บุคคลภายนอกใช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น 

(จ) ข้อมูลทางการเงินที่ เผยแพร่ – ข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขายที่

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(ฉ) ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง – ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ซึ่ งผู้ มีหน้าที่

รับผิดชอบจะปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงเสมือน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก5) 

ขอ้ก าหนด 

มาตรฐานงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

12. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  เว้นแต่        

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้และมาตรฐาน

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)  

การตอบรบังาน 

13. ก่อนการตกลงตอบรับงานเพื่ อรายงานว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวนได้

รวบรวมบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) พิจารณาว่าผู้ที่ ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก10) 

(ข) พิจารณาบนพื้นฐานของความรู้ เบื้องต้นในงานที่ ตอบรับและการหารือกบัผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

ว่าหลักเกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้มีความเหมาะสมและไม่มีแนวโน้มว่าข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนจะก่อให้เกดิความเข้าใจผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ 

(ค) ประเมินถ้อยค าในการแสดงความเหน็ที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) 

เพื่ อพิจารณาว่า ผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวโน้มที่ จะสามารถแสดงความเห็นตามที่ ก าหนดไว้ 

จากการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก54-ก56) 
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(ง) เมื่ อแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงและข้อมูลทาง

การเงินใด ๆ ของผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขาย ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานและมีการแสดง

ความเหน็จากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานแบบที่ เปล่ียนแปลงไป หรือรายงาน 

แบบมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ ให้พิจารณาว่ากฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอนุญาต

ให้ใช้หรืออ้างอิงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานที่ เปล่ียนแปลงไป 

หรือมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูล

ดังกล่าวหรือไม่ 

(จ) หากข้อมูลทางการเงินในอดีตของกิจการไม่เคยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน ให้พิจารณา

ว่าผู้ประกอบวิชาชีพสามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างเพียงพอในกิจการ การบันทกึบัญชีและ

แนวปฏิบัติในการรายงานทางการเงินของกิจการเพื่ อใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก31) 

(ฉ) หากเหตุการณ์หรือรายการได้รวมถึงการซื้ อธุรกิจ และข้อมูลทางการเงินในอดีตของผู้ถูกซื้ อ

ไม่เคยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน ให้พิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพสามารถได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจอย่างเพียงพอในกิจการของผู้ ถูกซื้ อ การบันทึกบัญชี  และแนวปฏิบัติใน 

การรายงานทางการเงินของกจิการของผู้ถูกซื้อเพื่ อใช้ในการปฏบิัติงานหรือไม่ 

(ช) ได้รับข้อตกลงของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบว่ารับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก12) 

(1) เปิดเผยและอธบิายหลักเกณฑ์ที่ ใช้แก่ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอหากไม่ได้มีการเปิดเผย

ต่อสาธารณชน 

(2)   รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ 

(3)   จัดให้ผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่ องดังต่อไปนี้  

ก. เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลของผู้ถูกซื้ อจากการรวมธุรกิจ เมื่ อจ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงาน) ตัวอย่างเช่น รายการ เอกสาร และข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง

กับการประเมินว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมบนพื้ นฐานของ

หลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

ข. ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจร้องขอจากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบส าหรับใช้

ในการปฏบิัติงาน 

ค. เข้าถึงบุคคลภายในกิจการและที่ ปรึกษาของกิจการ ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่า

จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินว่าข้อมูลทางการเงิน

เสมือนถูกรวบรวมบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ 

ง. เมื่ อจ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงาน สามารถเข้าถึงบุคคลที่ เหมาะสมภายในกจิการ

ของผู้ถูกซื้อจากการรวมธุรกจิ 
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การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

การพิจารณาความเหมาะสมของหลกัเกณฑที์ใ่ช ้

14. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ที่ ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ ตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)5 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาเร่ือง

ต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(ก) ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก4-ก5 และ ก27) 

(ข) รายการปรับปรุงเสมือนต้อง 

(1) เป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์หรือรายการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

(2) มีข้อเทจ็จริงสนับสนุน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

(3) สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงิน และนโยบายการบัญชีภายใต้แม่บท 

ที่ กจิการใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก16) 

(ค) มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่ อให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่ น าเสนอ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก3 และ ก42) 

15. นอกจากนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าหลักเกณฑท์ี่ ใช้ 

(ก) มีความสม า่เสมอและไม่ขัดแย้งกบักฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ไม่ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินเสมือนก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

ความมีสาระส าคัญ 

16. ในการวางแผนงานและปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาความมีสาระส าคัญเกี่ ยวกับ    

การประเมินว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมขึ้นบนพื้ นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17-ก18)  

การไดม้าซึ่งความเขา้ใจเกีย่วกับวิธีการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือนของผูมี้หนา้ ที่รับผิดชอบและ

สถานการณใ์นการปฏิบติังานอื่น 

17. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(ก) เหตุการณ์หรือรายการที่ เกี่ ยวข้องกบัการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

(ข) วิธกีารรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21) 

(ค) ลักษณะของกจิการและของผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย ซึ่ งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก23) 

(1) การด าเนินงาน 

(2) สนิทรัพย์และหนี้สนิ 

(3) วิธกีารจัดโครงสร้างธุรกจิและการจัดหาเงินทุน 

 
5
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  24(ข)(2) และ ก45  
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(ง) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ และปัจจัยภายนอกอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการ

และผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขายใด ๆ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก26) 

(จ) แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้และแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและการรายงาน  

ทางการเงินของกิจการและของผู้ ถูกซื้ อหรือผู้ ถูกขายใด  ๆ ซึ่ งรวมถึงการเลือกนโยบาย 

การบัญชีและการน าไปใช้ 

การไดม้าซึ่งหลักฐานเกี ่ยวกับความเหมาะสมของแหล่งขอ้มูลที่ใชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงิ นที ่

ยงัไม่ไดถ้กูปรบัปรุง 

18. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้คัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้  

ถูกปรับปรุงจากแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงหน้าที่  ก27-ก28) 

19. หากไม่มีรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล 

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ความพอใจว่า

แหล่งข้อมูลนั้นเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก31) 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบคัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง

จากแหล่งข้อมูลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

การไดม้าซึง่หลกัฐานเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการปรบัปรุงเสมือน 

21. ในการประเมินว่ารายการปรับปรุงเสมือนมีความเหมาะสมหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้ระบุถึงรายการปรับปรุงเสมือนที่ จ าเป็นต่อการแสดงให้เหน็ถึงผลกระทบของ

เหตุการณ์หรือรายการ ณ วันที่ หรือส าหรับงวดเวลาที่ น าเสนอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32) 

22. ในการพิจารณาว่ารายการปรับปรุงเสมือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ใช้หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

พิจารณาว่ารายการปรับปรุงเสมือน 

(ก) เป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์หรือรายการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

(ข) มีข้อเทจ็จริงสนับสนุนหรือไม่ หากข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขายรวมอยู่ในรายการ

ปรับปรุงเสมือนและไม่ได้มีรายงานการตรวจสอบหรือการสอบทานเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลที่ ใช้

คัดลอกข้อมูลทางการเงินนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ความพอใจว่าข้อมูล

ทางการเงินนั้นมีข้อเทจ็จริงสนับสนุน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14 และ ก33-ก38) 

(ค) สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีภายใต้แม่บทที่ กิจการใช้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก16) 

ความเห็นจากการตรวจสอบหรือขอ้สรุปจากการสอบทานแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือแบบเพ่ิมวรรคเนน้

ขอ้มูลและเหตุการณ์ ซึง่เกีย่วกบัแหล่งขอ้มูลทีใ่ชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินทีย่ังไม่ไดถ้กูปรบัปรุงหรือ

จากแหล่งขอ้มูลทีใ่ชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินของผูถ้กูซ้ือหรือผูถ้กูขาย  

23. กรณีที่ ความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานเป็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป หรือ

แบบเพิ่ มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต่อแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้
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ถูกปรับปรุง หรือแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขาย หากกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องไม่มีข้อห้ามในการใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินถึง 

(ก) ผลสบืเนื่ องที่ เป็นไปได้ว่า การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ ใช้ใน

สาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39) 

(ข) การด าเนินการเพิ่ มเติมที่ เหมาะสม และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

(ค) ผลกระทบใด ๆ ต่อความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการรายงานตามข้อตกลงของ 

การตอบรับงาน และต่อรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

แหล่งขอ้มูลที่ใชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินที่ยังไม่ไดถู้กปรับปรุงหรือรายการปรับปรุงเสมือนที่ 

ไม่เหมาะสม 

24. บนพื้นฐานของวิธปีฏบิัติงาน หากผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

(ก) ใช้แหล่งข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมในการคัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง หรือ 

(ข) ละเว้นรายการปรับปรุงเสมือนที่ ควรมี ประยุกต์รายการปรับปรุงเสมือนที่ ไม่สอดคล้องกับ

หลักเกณฑท์ี่ ใช้ หรือประยุกต์รายการปรับปรุงเสมือนอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ หากผู้ประกอบวิชาชีพ  

ไม่สามารถตกลงกับผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบว่าจะแก้ไขเร่ืองดังกล่าวอย่างไร ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ประเมินว่าจะด าเนินการเพิ่ มเติมอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

การไดม้าซึง่หลกัฐานเกีย่วกบัการค านวณภายในขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

25. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าการค านวณภายในข้อมูลทางการเงินเสมือนถูกต้องตามหลัก

คณิตศาสตร์หรือไม่ 

การประเมินการแสดงรายการของขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

26. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินการแสดงรายการของข้อมูลทางการเงินเสมือน ซึ่ งต้องพิจารณาเร่ือง 

(ก) การแสดงรายการโดยรวมและโครงสร้างของข้อมูลทางการเงินเสมือน และมีการแสดงชื่ อหัวข้อ

อย่างชัดเจนเพื่ อให้สามารถแยกได้จากข้อมูลทางการเงินในอดีตหรือข้อมูลทางการเงินอื่ น

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก3) 

(ข) ข้อมูลทางการเงินเสมือนและหมายเหตุที่ เป็นค าอธิบายที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงให้เห็นถึง 

ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการในรูปแบบที่ ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิดหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก41) 

(ค) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินเสมือนเพื่ อให้ผู้ ใช้ข้อมูล

สามารถเข้าใจข้อมูลที่ น าเสนอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42) 

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเหตุการณ์ส าคัญใด ๆ ภายหลังวันที่ ของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอก

เป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งควรต้องอ้างถึงหรือเปิดเผยในข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก43) 
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27. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอ่านข้อมูลอื่ นในหนังสือชี้ ชวนที่ มีข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็นส่วนประกอบ  

เพื่ อระบุถึงความไม่สอดคล้องอย่างมีสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินเสมือน หรือรายงานที่ ให้  

ความเชื่ อมั่นที่ อาจมี ในกรณีที่ พบความไม่สอดคล้องอย่างมีสาระส าคัญ หรือตระหนักถึงการมีข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่ นนั้น ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือกับ  

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ และถ้าเร่ืองดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขแต่ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิเสธ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด าเนินการเพิ่ มเติมที่ เหมาะสมต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44) 

หนงัสือรบัรอง 

28. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอหนังสอืรับรองจากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ เพื่ อรับรองว่า 

(ก) ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนโดยระบุถึงรายการปรับปรุงเสมือนที่

เหมาะสมทั้งหมด ซึ่ งจ าเป็นต่อการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการ  

ณ วันที่ หรือส าหรับงวดเวลาที่ น าเสนอ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45) 

(ข) การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ 

การแสดงความเห็น 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงความเห็นว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน  

บนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46-ก48) 

30. เพื่ อประกอบการแสดงความเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสรุปว่า ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอว่าการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนปราศจากการละเว้นอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือมี

การปรับปรุงหรือจัดท ารายการปรับปรุงเสมือนอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ ผลสรุปดังกล่าวต้องรวมถึง

การประเมินว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้เปิดเผยและอธิบายเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท า

รายการปรับปรุงเสมือนไว้อย่างเพียงพอในขอบเขตที่ ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49–ก50) 

รูปแบบของการแสดงความเห็น 

ความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข 

31. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ 

ความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

32. ในหลายประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องห้ามไม่ให้เผยแพร่หนังสือชี้ ชวนต่อสาธารณชน 

หากรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

เสมือนว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ กรณีดังกล่าว หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่า

การแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปมีความเหมาะสมแล้วตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

รหัส 3000 (ปรับปรุง) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ หากผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบไม่ปฏบิัติตามหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ จ าเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง  
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(ก) ระงับการออกรายงาน 

(ข) ถอนตัวจากการปฏบิัติงาน หรือ  

(ค) พิจารณาขอค าแนะน าจากที่ ปรึกษากฎหมาย 

33. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องไม่ห้ามการเผยแพร่หนังสือชี้ ชวนต่อสาธารณชน 

หากรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปต่อการรวบรวมข้อมู ล 

ทางการเงินเสมือนว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ กรณีดังกล่าว หากผู้ประกอบ

วิชาชีพสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปมีความเหมาะสมแล้วตามมาตรฐานงานที่

ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)6 เกี่ ยวกบัการแสดงความเหน็แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ 

34. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องเน้นเร่ืองที่ ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้ในข้อมูลทางการเงิน

เสมือนหรือหมายเหตุที่ เป็นค าอธิบายประกอบ เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่ามีเร่ืองส าคัญที่ เป็น

พื้นฐานต่อความเข้าใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินเสมือนว่าได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้

ในสาระส าคัญหรือไม่ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเพิ่ มวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ไว้ในรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพ โดยระบุว่าผู้ ประกอบวิชาชีพได้รับหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบถึงการจัดท าข้อมูลทางการเงินเสมือน  

บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ และวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต้องอ้างอิงข้อมูลที่

แสดงหรือเปิดเผยไว้ในข้อมูลทางการเงินเสมือนหรือหมายเหตุที่ เป็นค าอธบิายประกอบเท่านั้น 

การจัดท ารายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ 

35. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมองค์ประกอบพื้นฐานต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57) 

(ก) ชื่ อรายงาน ที่ ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก51) 

(ข) ผู้รับรายงาน เป็นไปตามที่ ตกลงในข้อตกลงการตอบรับงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52) 

(ค) วรรคน า จะกล่าวถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53) 

(1) ข้อมูลทางการเงินเสมือน 

(2) แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง และรายงาน  

การตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานแหล่งข้อมูลนั้นได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

หรือไม่ 

(3) รอบระยะเวลาบัญชีที่ ครอบคลุมหรือวันที่ ของข้อมูลทางการเงินเสมือน 

(4) การอ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ ใช้บนพื้นฐานซึ่ งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ทางการเงินเสมือน และแหล่งที่ มาของหลักเกณฑ์ 

 
6
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  74 
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(ง) ข้อความที่ ระบุว่า ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน

บนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ 

(จ) ค าอธบิายเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อความว่า 

(1) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ คือ เพื่ อแสดงความเหน็ว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

(2) เพื่ อวัตถุประสงค์ของงานนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข

หรือการออกรายงานใหม่ หรือการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ่ งใช้

ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน รวมถึงการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน  

(3) ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวนมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ อแสดงให้เห็น

ถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่ มีนัยส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูก

ปรับปรุงของกิจการ เสมือนว่าเหตุการณ์หรือรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ ก่อนหน้าที่ ระบุไว้

เพื่ อวัตถุประสงค์ของการแสดงรายการดังกล่าว ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถให้

ความเชื่ อมั่นใด ๆ ต่อผลที่ เกิดขึ้ นจริงของเหตุการณ์หรือรายการที่ เสนอ ณ วันที่

รายงานนั้น 

(ฉ) ข้อความที่ ระบุว่า การปฏบิัติงานเป็นไปตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3420 เร่ือง

งานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนทีร่วมอยู่ใน

หนังสือชี้ ชวน  ซึ่ งก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน  

บนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

(ช) ข้อความที่ ระบุว่าส านักงานที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพเป็นสมาชิกอยู่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน  

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือข้อก าหนดทางกฎหมาย

หรือข้อบังคับ ที่ อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1  

ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือ

ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  1 

(ซ) ข้อความที่ ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข หรือปฏบิัติตามข้อก าหนด

ทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ ก าหนดข้างต้น  

ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือ

ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามคู่มือประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ 

ส่วน ข ที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 
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(ฌ) กล่าวถึง 

(1) งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เพื่ อรายงานว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนได้

รวบรวมข้ึนบนพื้นฐานของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่นั้น รวมถึงการประเมิน

ว่าหลักเกณฑ์ที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้เกณฑ์ที่ สมเหตุสมผล

ส าหรับการแสดงถึงผลกระทบที่ มีนัยส าคัญจากเหตุการณ์หรือรายการโดยตรงหรือไม่ 

และเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า 

 รายการปรับปรุงเสมือนที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวหรือไม่  

 ข้อมูลทางการเงินเสมือนสะท้อนถึงการน ารายการปรับปรุงเสมือนข้างต้น 

ไปปรับปรุงข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(2) วิธีปฏิบัติงานที่ เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ตามความเข้าใจใน

ลักษณะของกิจการ รวมถึงเหตุการณ์หรือรายการที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

เสมือน และสถานการณ์ของงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

(3) การปฏบิัติงานรวมถึงการประเมินการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเสมือนโดยรวม 

(ญ) ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงความเห็นโดยใช้ข้อความหนึ่ งข้อความใด ซึ่ งถือว่าเทียบเท่ากันจาก

ข้อความดังต่อไปนี้   หากกฎหมายหรือข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก54-ก56) 

(1) ข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมตามหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ หรือ 

(2) ข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ กล่าวไว้ 

(ฎ) ลายมือชื่ อผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ฏ) วันที่ รายงาน 

(ฐ) สถานที่ ตั้งส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ก1. มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ใช้กับสถานการณ์ที่ ข้อมูลทางการเงินเสมือนแสดงเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงิน

ของกจิการ เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ 

วตัถุประสงคข์องขอ้มูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนงัสือช้ีชวน (อ้างถึงย่อหน้าที่  4 และ 11(ค) 

และ 14(ค) และ 26(ก)) 

ก2. ข้อมูลทางการเงินเสมือนยังประกอบด้วยหมายเหตุที่ เป็นค าอธิบายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งส่วนใหญ่เปิดเผย

เร่ืองตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  ก42 
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ก3. การแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนอาจแตกต่างกันไปในหนังสือชี้ ชวน ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ

เหตุการณ์หรือรายการและขึ้นอยู่กบัความต้ังใจของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบว่าจะแสดงถึงผลกระทบของ

เหตุการณ์หรือรายการนั้นต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงของกจิการอย่างไร ตัวอย่างเช่น 

กรณีที่ กิจการเข้าซื้ อธุรกิจก่อนการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อสาธารณชน ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเลือกที่

จะแสดงงบสินทรัพย์สุทธิเสมือนเพื่ อให้เห็นถึงผลกระทบของการเข้าซื้ อธุรกิจต่อฐานะการเงินของ

กจิการ และแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ ส าคัญ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เสมือนว่า

มีการรวมธุรกิจก่อนวันที่ เข้าซื้ อ และผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเลือกที่ จะแสดงงบก าไรขาดทุนเสมือน

เพื่ อแสดงถึงผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิ้นสุดในวันดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้  ลักษณะของข้อมูล  

ทางการเงินเสมือนอาจอธิบายภายใต้หัวข้อ “งบสนิทรัพย์สทุธิเสมือน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X1” 

และ “งบก าไรขาดทุนเสมือนส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวาคม 25X1” 

การรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

ขอ้มูลทางการเงินทีย่งัไม่ไดถ้กูปรบัปรุง (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 และ 11(ฉ) และ 14(ก)) 

ก4. ในหลายกรณี ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงได้คัดลอกมาจากข้อมูลทางการเงินที่ เผยแพร่

ต่อสาธารณชน เช่น งบการเงินประจ าปี หรืองบการเงินระหว่างกาล 

ก5. ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอาจประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  ขึ้ นอยู่กับผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบว่าเลือกที่ จะแสดงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการอย่างไร 

 งบการเงินหนึ่ งงบการเงินหรือมากกว่า เช่น งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

หรือ 

 ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อซึ่ งน ามาจากงบการเงินฉบับสมบูรณ์ เช่น งบสนิทรัพย์สทุธ ิ

ลกัษณะงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก6. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  อธิบายข้อมูลทางการเงินเสมือนว่า “ได้รวบรวมขึ้ นอย่าง

เหมาะสม” ซึ่ งหมายความว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้ นฐาน

ของหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญ 

ค าจ ากดัความ 

หลกัเกณฑที์ใ่ช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ก)) 

ก7. เมื่ อไม่มีหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ส าหรับการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ

จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์บนพื้ นฐานต่าง ๆ เช่น แนวปฏิบัติที่ ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือ

หลักเกณฑข์องประเทศที่ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑไ์ว้และเปิดเผยถึงข้อเทจ็จริงนั้น 

ก8. หลักเกณฑ์ที่ ใช้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนจะเหมาะสมกับสถานการณ์  หากเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  14 
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ก9. หมายเหตุที่ เป็นค าอธิบายประกอบควรมีรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ เพื่ ออธิบายว่า

หลักเกณฑด์ังกล่าวแสดงให้เหน็ถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการเฉพาะนั้นอย่างไร เช่น 

 วันที่ คาดว่าเกดิเหตุการณ์หรือมีการจัดท ารายการ 

 หลักการที่ ใช้ปันส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้ สินระหว่างธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกันใน 

การขายกจิการ  

การตอบรบังาน 

ความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)) 

ก10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพรักษาไว้ซึ่ งความรู้ และทักษะ 

ทางวิชาชีพที่ เหมาะสม รวมถึงตระหนักและเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ทางวิชาชีพ  และ 

ทางเทคนิคที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อสามารถให้บริการเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม 7 ความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ยังรวมถึงเร่ือง

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 ความรู้และประสบการณ์ในธุรกจิของกจิการ 

 ความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้องและการเปล่ียนแปลงที่

เกี่ ยวข้อง 

 ความเข้าใจข้อก าหนดในการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้องและของรายการ  

ตลาดทุน เช่น การควบรวมกจิการ การซื้อกจิการ และการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 ความคุ้ นเคยกับกระบวนการจัดเตรียมหนังสือชี้ ชวนและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ใน  

ตลาดหลักทรัพย์  

 ความรู้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้จัดท าแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงิน

ที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงและข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ (ถ้ามี) 

ความรบัผิดชอบของผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ช)) 

ก11. การตอบรับงานตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ จัดท าขึ้ นบนสมมติฐานว่าผู้ มีหน้าที่

รับผิดชอบรับทราบและเข้าใจว่ามีความรับผิดชอบตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  13(ช) ในบางประเทศ 

ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจระบุไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ในบางประเทศ อาจระบุถึง 

ความรับผิดชอบดังกล่าวเพียงเล็กน้อยหรือไม่ระบุไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ ทั้งนี้  งานที่ ให้  

ความเชื่ อมั่นเพื่ อรายงานว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนได้ถูกรวบรวมตามหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ

หรือไม่ จัดท าบนข้อสมมติที่ ว่า 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีบทบาทเกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับข้อมูลที่ จ าเป็นในการปฏบิัติงาน 
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ดังนั้น ข้อสมมตินี้ เป็นพื้ นฐานในการปฏิบัติงาน และเพื่ อหลีกเล่ียงความเข้าใจผิด ควรจัดท า

ข้อตกลงกับผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเพื่ อให้รับทราบและเข้าใจว่ามีความรับผิดชอบดังกล่าว ซึ่ งถือเป็น

ส่วนหนึ่ งของการตกลงร่วมกันและบันทกึข้อตกลงของการตอบรับงานตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)8  

ก12. หากกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดรายละเอียดข้อตกลงที่ จ าเป็นในการตอบรับงาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพเพียงต้องบันทึกข้อเท็จจริงว่าได้น ากฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ และผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบรับทราบและเข้าใจความรับผิดชอบของตนซึ่ งได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  13(ช) แล้ว 

การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

การประเมินความเหมาะสมของหลกัเกณฑที์ใ่ช ้

รายการปรับปรุงโดยตรง (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)(1) และ 22(ก)) 

ก13. รายการปรับปรุงเสมือนจ าเป็นต้องเป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์หรือรายการ เพื่ อหลีกเล่ียง 

การที่ ข้อมูลทางการเงินเสมือนสะท้อนถึงเร่ืองที่ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์หรือเป็นส่วนหนึ่ งของ

รายการ ซึ่ งรายการปรับปรุงโดยตรงนี้ ไม่รวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือขึ้นอยู่

กับการด าเนินการที่ จะเกิดขึ้นเมื่ อรายการเสรจ็สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุ

ให้กจิการจัดท ารายการนั้น (เช่น การปิดหน่วยงานผลิตที่ ซ า้ซ้อนกนัภายหลังการรวมธุรกจิ) 

รายการปรับปรุงที่ มีข้อเทจ็จริงสนับสนุน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)(2) และ 22(ข)) 

ก14. รายการปรับปรุงเสมือนจ าเป็นต้องมีข้อเทจ็จริงสนับสนุน เพื่ อให้ได้หลักฐานที่ น่าเชื่ อถือส าหรับ

ข้อมูลทางการเงินเสมือน รายการปรับปรุงที่ มีข้อเทจ็จริงสนับสนุนสามารถพิจารณาได้อย่างเป็น

รูปธรรม ตัวอย่างแหล่งข้อมูลของข้อเทจ็จริงสนับสนุนส าหรับรายการปรับปรุงเสมือนมีดังต่อไปนี้  

 สญัญาซื้อขาย 

 เอกสารทางการเงินส าหรับเหตุการณ์หรือรายการ เช่น สญัญาการกู้ยืมเงิน 

 รายงานการประเมินมูลค่าอย่างเป็นอสิระ 

 เอกสารอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัเหตุการณ์หรือรายการ 

 งบการเงินที่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 ข้อมูลทางการเงินอื่ นที่ เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวน 

 การด าเนินการทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ภาษีอากร 

 สญัญาจ้างงาน 

 การด าเนินการของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 
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รายการปรบัปรุงทีส่อดคลอ้งกบัแม่บทการรายงานทางการเงินและนโยบายการบญัชีภายใตแ้ม่บททีก่ิจการใช ้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ข)(2) และ 14(ข)(3) และ 22(ค)) 

ก15. เพื่ อให้ข้อมูลทางการเงินเสมือนแสดงอย่างเหมาะสม รายการปรับปรุงเสมือนจ าเป็นต้องสอดคล้อง

กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ กิจการใช้และกับนโยบายการบัญชีภายใต้แม่บทนั้น  ตัวอย่างเช่น 

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ส าหรับการรวมธุรกจิ จะพิจารณา

เร่ือง เช่น 

 มีความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีของผู้ถูกซื้อกบักจิการหรือไม่   

 มีการพิจารณาเป็นการเฉพาะถึงเร่ืองนโยบายการบัญชีส าหรับรายการค้าของผู้ถูกซื้อ ซึ่ งกิจการ

ไม่เคยใช้มาก่อน และต้องน ามารวมเป็นนโยบายการบัญชีของกิจการภายใต้แม่บทรายงาน

ทางการเงินที่ กจิการใช้หรือไม่   

ก16. การพิจารณาถึงความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ กิจการใช้อาจจ าเป็นในบางสถานการณ์  

ยกตัวอย่างเช่น กิจการอาจเสนอออกเคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับ ซ้อนเป็นคร้ังแรก ซึ่ งถือเป็น 

ส่วนหนึ่ งของเหตุการณ์หรือรายการ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องพิจารณาว่า  

 ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมในการบันทึกบัญชีเคร่ืองมือ  

ทางการเงินนั้น ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้หรือไม่ 

 มีการน านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้อย่างเหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน

หรือไม่ 

ความมีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก17. ความมีสาระส าคัญเกี่ ยวกับการประเมินว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมขึ้ นบนพื้ นฐานของ

หลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ด้านปริมาณเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับขนาด

และลักษณะของการละเว้นหรือการน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมขององค์ประกอบในการรวบรวมดังที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก18 ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ การพิจารณาด้านขนาดและลักษณะดังกล่าวจึงขึ้นอยู่

กบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

 เนื้อหาของเหตุการณ์หรือรายการ 

 วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน     

 สถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน 

ปัจจัยที่ ใช้พิจารณาอาจเป็นขนาดหรือลักษณะของเร่ือง หรือทั้งสองอย่างประกอบกนั 

ก18. ความเสี่ ยงที่ ข้อมูลทางการเงินเสมือนไม่ได้รวบรวมขึ้นบนพื้ นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญ 

อาจเกดิขึ้นเมื่ อมีหลักฐานดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 การใช้แหล่งข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมในการคัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง 

 การคัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอย่างไม่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสม 

 การใช้นโยบายการบัญชีอย่างไม่ถูกต้องส าหรับรายการปรับปรุง หรือรายการปรับปรุง 

ไม่สอดคล้องกบันโยบายการบัญชีของกจิการ 
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 การไม่สามารถปรับปรุงรายการตามที่ ก าหนดไว้ในหลักเกณฑท์ี่ ใช้ได้ 

 การปรับปรุงรายการไม่สอดคล้องกบัหลักเกณฑท์ี่ ใช้ 

 เกิดข้อผิดพลาดในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์หรือข้อผิดพลาดที่ เกิดซ า้ในการค านวณ

ภายในข้อมูลทางการเงินเสมือน 

 การเปิดเผยไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้องหรือถูกละเว้น  

การไดม้าซึ่งความเขา้ใจเกีย่วกับวิธีการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือนของผูมี้หนา้ที่รับผิดชอบและ

สถานการณใ์นการปฏิบติังานอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก19. ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจจากวิธปีฏบิัติต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 สอบถามผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและบุคคลอื่ นในกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงินเสมือน 

 สอบถามหน่วยงานอื่ นที่ เหมาะสม เช่น ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและที่ ปรึกษาของกิจการ 

 อ่านเอกสารประกอบรายการที่ เกี่ ยวข้อง เช่น สญัญาหรือข้อตกลง 

 อ่านรายงานการประชุมของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

วิธกีารรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17(ข)) 

ก20. ผู้ประกอบวิชาชีพควรได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของ      

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยพิจารณาเร่ืองดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการ 

o คัดลอกข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงจากแหล่งข้อมูล 

o ระบุรายการปรับปรุงเสมือนที่ เหมาะสม เช่น วิธีการซึ่ งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้เพื่ อให้

ได้มาซึ่ งข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

 ความรู้  ความสามารถของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

 ลักษณะและขอบเขตของการก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อบุคลากรในกิจการอื่ น    

ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

 หลักการที่ ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ระบุถึงการเปิดเผยที่ เหมาะสมเพื่ อสนับสนุนข้อมูล 

ทางการเงินเสมือน 

ก21. ส าหรับการรวมหรือขายธุรกจิ การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนอาจซับซ้อนในเร่ืองการปันส่วน

รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้ สินในหรือระหว่างธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกัน ดังนั้นผู้ประกอบ

วิชาชีพจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการและหลักเกณฑ์การปันส่วนดังกล่าว และจ าเป็นต้องมี  

การเปิดเผยเร่ืองดังกล่าวในหมายเหตุที่ เป็นค าอธบิายประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือน 
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ลักษณะของกจิการและของผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  17(ค)) 

ก22. ผู้ถูกซื้ ออาจเป็นกิจการจดทะเบียนหรือหน่วยงานไม่จดทะเบียนที่ ระบุแยกได้ภายในกิจการอื่ น เช่น 

แผนก สาขา หรือสายงานของธุรกิจ ส่วนผู้ถูกขายอาจเป็นกิจการจดทะเบียน เช่น บริษัทย่อย หรือ

กิจการร่วมค้าหรือหน่วยงานไม่จดทะเบียนที่ ระบุแยกได้ภายในกิจการ เช่น แผนก สาขา หรือ  

สายงานของธุรกจิ 

ก23. ผู้ประกอบวิชาชีพควรมีความเข้าใจทั้งหมดหรือบางส่วนที่ จ าเป็นเกี่ ยวกับกิจการ และผู้ถูกซื้ อหรือ  

ผู้ถูกขาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูล

ทางการเงินของกจิการเหล่านั้น 

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ และปัจจัยภายนอกอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  17(ง)) 

ก24. ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สภาพของอุตสาหกรรม เช่น สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง เร่ืองที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพควรพิจารณาได้แก่ 

 ตลาดและการแข่งขันซึ่ งรวมถึงอุปสงค์ ความสามารถและการแข่งขันด้านราคา 

 ธรรมเนียมปฏบิัติทางธุรกจิภายในอุตสาหกรรม 

 กจิกรรมตามวัฎจักรหรือตามฤดูกาล 

 เทคโนโลยีทางการผลิตที่ เกี่ ยวข้องกบัผลิตภัณฑข์องกจิการ 

ก25. ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับ 

รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ กิจการหรือผู้ถูกซื้ อ (ถ้ามี) ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

แต่ละงวด และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง ตัวอย่างเร่ืองที่ ผู้ประกอบวิชาชีพควร

พิจารณาได้แก่ 

 แนวปฏบิัติเฉพาะทางด้านบัญชีของอุตสาหกรรม 

 แม่บทกฎหมายและข้อบังคับส าหรับอุตสาหกรรมที่ ถูกก ากบัดูแล 

 กฎหมายและข้อบังคับที่ ส่งผลกระทบที่ ส าคัญต่อการด าเนินงานของกิจการ หรือการด าเนินงาน

ของผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย (ถ้ามี) รวมถึงกจิกรรมการก ากบัดูแลกจิการโดยตรง 

 ภาษีอากร 

 นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ หรือของผู้ถูกซื้ อหรือ 

ผู้ ถูกขาย (ถ้ามี) เช่น นโยบายทางการเงิน (รวมถึงการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ) นโยบายทางการคลัง สิ่ งจูงใจทางการเงิน (เช่น แผนงานโปรแกรมความช่วยเหลือ

จากภาครัฐ) และนโยบายอตัราภาษีศุลกากร หรือนโยบายการกดีกนัทางการค้า 

 ข้อก าหนดทางด้านสภาพแวดล้อมที่ มีผลต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของกิจการหรือของ 

ผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย  
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ก26. ตัวอย่างปัจจัยภายนอกที่ ส่งผลกระทบต่อกิจการและต่อผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขาย (ถ้ามี) ซึ่ งผู้ประกอบ

วิชาชีพควรพิจารณาได้แก่ สภาพเศรษฐกิจทั่วไป อัตราดอกเบี้ ย และความพร้อมในการจัดหาเงิน

รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อหรือการเปลี่ ยนแปลงค่าเงิน 

การไดม้าซึง่หลกัฐานเกีย่วกบัความเหมาะสมของแหล่งขอ้มูลทีใ่ชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินทีย่ังไม่ได้

ถกูปรบัปรุง 

ปัจจัยเกี่ ยวข้องที่ ต้องพิจารณา (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก) และ 18) 

ก27. ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้

ถูกปรับปรุง คือมีรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานส าหรับแหล่งข้อมูลนั้นหรือไม่ และ

แหล่งข้อมูลดังกล่าว 

 ได้รับอนุญาตหรือบัญญัติเป็นการเฉพาะโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ได้รับ

อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ที่ ต้องย่ืนหนังสือชี้ ชวนหรือไม่ หรือสามารถใช้ได้ภายใต้  

ธรรมเนียมและแนวปฏบิัติของตลาดโดยทั่วไปหรือไม่ 

 สามารถระบุได้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

 แสดงถึงจุดเร่ิมต้นที่ สมเหตุสมผลส าหรับการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนตาม 

สภาพของเหตุการณ์หรือรายการ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกิจการและ  

มีวันที่ ที่ เหมาะสมหรือครอบคลุมช่วงเวลาที่ เหมาะสมหรือไม่ 

ก28. กรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นเป็นผู้ออกรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของแหล่งข้อมูล

ที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ จัดท ารายงานภายใต้

ข้อก าหนดของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการ  

การบันทกึบัญชีและแนวปฏิบัติการรายงานทางการเงินของกิจการตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  17(ค) 

และ (จ) และได้มาซึ่ งความพอใจว่าแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ 

ถูกปรับปรุงมีความเหมาะสม 

กรณีไม่มีรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงิน

ที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก29. เมื่ อไม่มีรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล 

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ผู้ ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับ 

ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลนั้น ซึ่ งมีปัจจัยที่ อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของวิธี

ปฏบิัตินั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 ผู้ประกอบวิชาชีพเคยตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของกิจการหรือไม่  

และความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกบักจิการจากการตรวจสอบนั้น 

 การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของกจิการงวดล่าสดุเป็นอย่างไร 

 ข้อมูลทางการเงินของกิจการขึ้นอยู่กับการสอบทานเป็นรายงวดของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่  

เช่น เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการย่ืนเอกสารจดทะเบียนที่ บังคับใช้   
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ก30. เมื่ อไม่มีรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล  

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง แต่งบการเงินของกิจการส าหรับงวดถัดจากงวดของแหล่งข้อมูล 

ที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง มีแนวโน้มว่าผ่านการตรวจสอบหรือ 

สอบทาน เช่น แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอาจเป็น 

งบการเงินระหว่างกาลที่ ยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน ในขณะที่ งบการเงินประจ าปีของ

กิจการที่ จัดท าขึ้ นหลังจากงวดนั้น อาจผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพควรตรวจสอบ  

ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง  ตามวิธี

ปฏบิัติที่ ได้พิจารณาปัจจัยที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก29 แล้ว ดังนี้   

• สอบถามผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกบั 

o กระบวนการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลและความน่าเชื่ อถือของรายการบัญชีที่ ใช้สอบยันยอด

หรือกระทบยอดกบัแหล่งข้อมูล 

o การบันทกึรายการทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่ 

o การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกจิการหรือไม่ 

o มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากช่วงเวลาที่ มีการตรวจสอบหรือสอบทานล่าสุด

หรือไม่ หากมีการเปลี่ ยนแปลง กจิการมีวิธกีารจัดการอย่างไร 

o การประเมินความเสี่ ยงว่าแหล่งข้อมูลอาจแสดงผิดพลาดในสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลจาก

การทุจริต 

o ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในกจิกรรมและการด าเนินงานทางธุรกจิของกจิการ 

• หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินประจ าปีหรือข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลในงวดถัดมา ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาผลการตรวจสอบหรือ

สอบทานดังกล่าวว่าอาจบ่งชี้ ถึงประเดน็ปัญหาในการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็น

ข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงหรือไม่ 

• หาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนข้อมูลที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ตอบค าถามของผู้ประกอบ

วิชาชีพ เม่ือค าตอบที่ ได้ขัดแย้งกบัความเข้าใจในกจิการหรือสถานการณ์ในการปฏบิัติงานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

• เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลกับข้อมูลทางการเงินงวดก่อนที่ เกี่ ยวข้องและกับข้อมูลทางการเงิน

ประจ าปีหรือระหว่างกาลที่ จัดท าในงวดถัดมา (ถ้ามี) และปรึกษาหารือกบัผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ

เกี่ ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินในอดีตของกจิการไม่เคยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(จ)) 

ก31. กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องไม่น่าจะอนุญาตให้กจิการออกหนังสือชี้ ชวนหากข้อมูลทางการเงินใน

อดีตของกิจการไม่เคยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน ยกเว้นกรณีที่ กิจการจัดตั้งเพื่ อวัตถุประสงค์

ของรายการและไม่เคยมีกจิกรรมทางการค้าใดมาก่อน   
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การไดม้าซึง่หลกัฐานเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการปรบัปรุงเสมือน 

การระบุถึงรายการปรับปรุงเสมือนที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก32. จากการได้มาซึ่ งความเข้าใจถึงวิธกีารรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและ

สถานการณ์ในการปฏิบัติงานอื่ น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้มาซึ่ งหลักฐานว่าผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้

ระบุถึงรายการปรับปรุงเสมือนที่ จ าเป็นอย่างเหมาะสม ด้วยวิธปีฏบิัติต่าง ๆ เช่น 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของหลักการที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการระบุรายการปรับปรุง

เสมือนที่ เหมาะสม เช่น วิธีการที่ ใช้ระบุถึงการปันส่วนที่ เหมาะสมของรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ 

หรือหนี้สนิระหว่างธุรกจิที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• สอบถามผู้ที่ เกี่ ยวข้องในกจิการผู้ถูกซื้อ เกี่ ยวกบัหลักการคัดลอกข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อ 

• ประเมินประเดน็เฉพาะของสญัญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้อง  

• สอบถามที่ ปรึกษาของกิจการเกี่ ยวกับประเดน็เฉพาะของเหตุการณ์หรือรายการ รวมทั้งสัญญา

และข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการระบุถึงรายการปรับปรุงที่ เหมาะสม 

• ประเมินบทวิเคราะห์และแผ่นกระดาษงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจัดท าโดยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและ

บุคลากรของหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน 

• รวบรวมหลักฐานในการก ากบัดูแลบุคลากรของหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัการรวบรวมข้อมูล

ทางการเงินเสมือนโดยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

• วิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ข้อเทจ็จริงสนับสนุนส าหรับข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อหรือผู้ถูกขายที่ รวมอยู่ในรายการปรับปรุงเสมือน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ข)) 

ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกขาย 

ก33. ในกรณีที่ มีการขายกจิการ ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกขายจะได้จากแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งส่วนใหญ่จะผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว แหล่งข้อมูล

ดังกล่าวจึงถือเป็นพื้ นฐานให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้พิจารณาว่ามีข้อเทจ็จริงสนับสนุนส าหรับข้อมูล 

ทางการเงินของผู้ถูกขายหรือไม่ ตัวอย่างเร่ืองที่ ควรพิจารณาจากกรณีดังกล่าว เช่น รายได้และ

ค่าใช้จ่ายของผู้ถูกขายที่ ถูกบันทึกในระดับงบการเงินรวมได้สะท้อนไว้อย่างเหมาะสมในรายการ

ปรับปรุงเสมือนแล้วหรือไม่ 

ก34. เมื่ อแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ

หรือสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาตามแนวปฏิบัติในย่อหน้าที่  ก29-ก30 ว่าข้อมูล 

ทางการเงินของผู้ถูกขายมีข้อเทจ็จริงสนับสนุนหรือไม่ 

ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อ 

ก35. แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ ออาจผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว 

กรณีที่ แหล่งข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อมูลทางการเงินของ 

ผู้ถูกซื้อจะสนับสนุนข้อเทจ็จริง ภายใต้ผลกระทบซึ่ งเกดิจากสถานการณ์ที่ กล่าวในย่อหน้าที่  23 
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ก36. ในกรณีที่ แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ ถูกซื้ ออาจผ่านการตรวจสอบหรือ 

สอบทานโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่ น ผู้ประกอบวิชาชีพที่ จัดท ารายงานตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ฉบับนี้ จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการของผู้ ถูกซื้ อ การบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติใน 

การรายงานทางการเงินของกิจการผู้ถูกซื้ อตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  17(ค) และ (จ) รวมถึงได้มาซึ่ ง

ความพอใจว่าข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อมีข้อเทจ็จริงสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

ก37. ในกรณีที่ แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อไม่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน 

ผู้ ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลนั้น  

ซึ่ งมีปัจจัยที่ อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของวิธปีฏบิัติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

• ผู้ประกอบวิชาชีพเคยตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของผู้ถูกซื้ อมาก่อน

หรือไม่ และความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกบักจิการของผู้ถูกซื้อจากงานนั้น 

• การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของผู้ถูกซื้องวดล่าสดุเป็นอย่างไร 

• ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อขึ้นอยู่กับการสอบทานเป็นรายงวดของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

เช่น เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการย่ืนเอกสารจดทะเบียนที่ บังคับใช้ 

ก38. ในกรณีที่ แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือ

สอบทาน แต่งบการเงินของผู้ถูกซื้ อส าหรับงวดถัดจากงวดของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล  

ทางการเงินของผู้ถูกซื้ อส่วนใหญ่จะผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพควร

ตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติที่ ได้พิจารณาปัจจัยในย่อหน้าที่  ก37 แล้วว่าข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ 

มีข้อเทจ็จริงสนับสนุนหรือไม่ ดังนี้  

• สอบถามผู้บริหารของผู้ถูกซื้ อ เกี่ ยวกบั 

o กระบวนการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ และ  

ความน่าเชื่ อถือของรายการบัญชีที่ ใช้สอบยันยอดหรือกระทบยอดกบัแหล่งข้อมูล 

o การบันทกึรายการทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่ 

o การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ เป็นไปตาม

นโยบายการบัญชีของผู้ถูกซื้อหรือไม่ 

o มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากช่วงเวลาที่ มีการตรวจสอบหรือสอบทาน 

งบการเงินล่าสดุหรือไม่ หากมีการเปลี่ ยนแปลง กจิการมีวิธกีารจัดการอย่างไร 

o การประเมินความเสี่ ยงว่าแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ 

อาจแสดงผิดพลาดในสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลจากการทุจริต 

o ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในกจิกรรมและการด าเนินงานทางธุรกจิของผู้ถูกซื้อ 

• หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินประจ าปีหรือสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลในงวดถัดมา ควรพิจารณาผลการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าวว่าอาจบ่งชี้ ถึง

ประเดน็ปัญหาในการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อ

หรือไม่ 
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• หาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนข้อมูลที่ ผู้บริหารของผู้ถูกซื้ อใช้ตอบค าถามของผู้ประกอบ

วิชาชีพ เมื่ อค าตอบที่ ได้ขัดแย้งกับเร่ืองที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจในกิจการของผู้ถูกซื้ อหรือ

สถานการณ์ในการปฏบิัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

• เปรียบเทยีบแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้ อกับข้อมูลทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องในงวดก่อน และกับข้อมูลทางการเงินประจ าปีหรือระหว่างกาลที่ จัดท าในงวดถัดมา 

(ถ้ามี) และปรึกษาหารือกบัผู้บริหารของกจิการผู้ถูกซื้อเกี่ ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญ 

ความเห็นจากการตรวจสอบหรือขอ้สรุปจากการสอบทานแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือแบบเพ่ิมวรรคเนน้

ขอ้มูลและเหตุการณ์ ซึง่เกีย่วกบัแหล่งขอ้มูลทีใ่ชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินทีย่ังไม่ไดถ้กูปรบัปรุงหรือ

แหล่งขอ้มูลทีใ่ชค้ัดลอกเป็นขอ้มูลทางการเงินของผูถ้กูซ้ือหรือผูถ้กูขาย 

ผลสบืเนื่ องที่ เป็นไปได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23(ก)) 

ก39. ความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานแบบที่ เปล่ียนแปลงไป หรือแบบเพิ่ ม 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต่อแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูก

ปรับปรุงหรือที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกซื้อหรือผู้ถูกขาย อาจไม่กระทบต่อเร่ืองที่ ว่า

ข้อมูลทางการเงินเสมือนสามารถรวบรวมบนพื้ นฐานของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่

ตัวอย่างเช่น การแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขต่องบการเงินของกิจการ เนื่ องจากการไม่เปิดเผย

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ ใช้ ในกรณีนี้  หากงบการเงินดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูล 

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง การแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขดังกล่าวอาจไม่มีผลกระทบต่อ

การพิจารณาว่างบสนิทรัพย์สทุธเิสมือน และ งบก าไรขาดทุนเสมือนสามารถรวบรวมบนพื้นฐานของ

หลักเกณฑท์ี่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ 

การด าเนินการเพิ่ มเติมที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  23(ข) และ 24) 

ก40. การด าเนินการเพิ่ มเติมที่ เหมาะสมของผู้ประกอบวิชาชีพควรรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้  

• ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  23(ข) 

o การปรึกษาหารือเร่ืองที่ ส าคัญกบัผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

o การอ้างอิงไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพถึงการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ 

หรือข้อสรุปจากการสอบทานที่ เปล่ียนแปลงไป หรือวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์  

(เมื่ อเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง) หากใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญและเกี่ ยวข้องอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจของ

ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินเสมือน 

• ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  24 การเปล่ียนแปลงความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ (เมื่ อเป็นไปได้

ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง) 

• การระงับการออกรายงานหรือขอถอนตัวจากการรับงานดังกล่าว (เมื่ อเป็นไปได้ภายใต้

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง)  

• การขอค าปรึกษาจากที่ ปรึกษาทางกฎหมาย 
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การประเมินการแสดงรายการของขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

หลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ ท าให้เกิดความเข้าใจผิด (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ข)) 

ก41. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก าหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เกี่ ยวข้อง หรือเป็นที่ ทราบ

ได้ว่าเกี่ ยวข้องกับรายงาน แบบแสดงรายการภาษี การสื่ อสาร หรือข้อมูลอื่ น โดยที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

เชื่ อว่า9  

(ก) เป็นข้อมูลที่ ผิดจากความจริงอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือ ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

(ข) เป็นรายงานหรือข้อมูลที่ จัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ   

(ค) ได้ละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ่ งการละเว้นหรือปิดบังนี้ ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด  

การเปิดเผยข้อมูลประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ค) และ 26(ค)) 

ก42. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ควรรวมถึงเร่ือง เช่น 

• ลักษณะและวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินเสมือน รวมถึง ลักษณะของเหตุการณ์หรือ

รายการ และวันที่ ซึ่ งสมมติว่าเหตุการณ์หรือรายการนั้นได้เกดิขึ้น 

• แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง และรายงานการตรวจสอบ

หรือการสอบทานของแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไม่ 

• รายการปรับปรุงเสมือนพร้อมค าอธิบายและข้อมูลเพิ่ มเติมของแต่ละรายการ ซึ่ งรวมถึง

แหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินของผู้ ถูกซื้ อหรือผู้ ถูกขาย และรายงาน 

การตรวจสอบหรือการสอบทานของแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไม่ 

• ค าอธิบายหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนดังกล่าว หากไม่ได้เปิดเผย

หลักเกณฑท์ี่ ใช้ต่อสาธารณชน 

• ข้อความที่ ระบุว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงข้อมูลเสมือน

เท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือกระแสเงินสดที่ เกิดขึ้นจริงของ

กจิการ 

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ กล่าวมาหรืออาจเปิดเผยข้อมูล

เฉพาะด้านอื่ นเพิ่ มเติม 

การพิจารณาเกี่ ยวกบัเหตุการณ์ที่ ส าคัญภายหลังวันที่ ของแหล่งข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ง)) 

ก43. เนื่ องจากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รายงานต่อแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้

ถูกปรับปรุง จึงไม่มีข้อก าหนดให้ปฏิบัติงานเพื่ อระบุเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ของแหล่งข้อมูล  

ซึ่ งจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ผู้ ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องพิจารณาว่า  

มีเหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ ของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่

ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่า ควรต้องอ้างถึงหรือเปิดเผยในหมายเหตุที่ เป็น

 
9 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่  110.2 
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ค าอธิบายของข้อมูลทางการเงินเสมือนเพื่ อหลีกเลี่ ยงความเข้าใจผิดในภายหลังหรือไม่ การพิจารณา

เกี่ ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวควรเป็นไปตามวิธีปฏิบัติภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  

หรือตามความรู้ เกี่ ยวกับกิจการ และสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

ภายหลังวันที่ ของแหล่งข้อมูลที่ ใช้คัดลอกเป็นข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง กิจการอาจ  

มีรายการที่ เกี่ ยวข้องกับการแปลงหนี้ เป็นทุน ซึ่ งหากไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้ข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

ความไม่สอดคล้องอย่างมีสาระส าคัญกบัข้อมูลอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก44. การด าเนินการเพิ่ มเติมที่ เหมาะสมซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพควรปฏิบัติ หากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิเสธ

การปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือน หรือข้อมูลอื่ นให้เหมาะสม มีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

 เมื่ อเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

o อธบิายถึงความไม่สอดคล้องกนัที่ มีสาระส าคัญในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

o เปลี่ ยนแปลงการแสดงความเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

o ระงับหรือขอถอนตัวจากงานดังกล่าว 

• ขอค าปรึกษาจากที่ ปรึกษาทางกฎหมาย 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ก)) 

ก45. ในบางสถานการณ์ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจจ าเป็นต้องเลือกนโยบายการบัญชีส าหรับรายการปรับปรุง

เสมือนที่ มีรายการประเภทที่ ไม่เคยจัดท ามาก่อน เนื่ องจากไม่มีรายการที่ เกี่ ยวข้อง กรณี เช่นนี้   

ผู้ประกอบวิชาชีพควรร้องขอหนังสือรับรองเพิ่ มเติมจากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบให้เพิ่ มข้อความรับรองใน

หนังสอืรับรองว่านโยบายการบัญชีที่ เลือกใช้น ามาใช้กบัรายการประเภทดังกล่าว 

การแสดงความเห็น 

การใหค้วามเชือ่มั่นต่อเรื่องอื่นเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือขอ้บังคับ ที่เกีย่วขอ้ง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  29) 

ก46. กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงความเห็นต่อเร่ืองอื่ น 

นอกเหนือจากการแสดงความเห็นว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนถูกรวบรวมบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์

ที่ ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่ ซึ่ งผู้ ประกอบวิชาชีพอาจไม่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่ มเติม   

ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงความเห็นต่อหลักเกณฑ์ 

ซึ่ งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย

การบัญชีของกิจการหรือไม่ ซึ่ งการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ กล่าวในย่อหน้าที่  18 และ 22(ค) ของ

มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  จะถือเป็นเกณฑส์ าหรับการแสดงความเหน็ดังกล่าว 

ก47. ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องปฏบิัติงานเพิ่ มเติม ซ่ึงลักษณะและขอบเขตของ

วิธีปฏิบัติงานเพิ่ มเติมอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเร่ืองอื่ นนั้นที่ กฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงความเหน็ 
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ข้อความเกี่ ยวกบัหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ระบุในรายงาน 

ก48. กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้เพิ่ มข้อความที่ ชัดเจนเพื่ อรับรองหรือยืนยันเกี่ ยวกับ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ การเพิ่ มข้อความ

ตามที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่เป็นการขัดแย้งกับ

ข้อก าหนดตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  

การเปิดเผยเกีย่วกบัหลกัเกณฑที์ใ่ช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก49. ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบไม่ต้องอธิบายเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ใดที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ   

หรือมีการประกาศใช้โดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนดมาตรฐานใน 

หมายเหตุที่ เป็นค าอธิบายของข้อมูลทางการเงินเสมือนซ ้าอีก หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชนโดยเป็นส่วนหนึ่ งของระบบการรายงาน ดังนั้น จึงแสดงโดยนัยในการรวบรวมข้อมูล  

ทางการเงินเสมือนของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

ก50. ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะขึ้นมานั้น จ าเป็นต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์

เหล่านั้น เพื่ อให้ผู้ ใช้ข้อมูลได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงินเสมือน 

การจัดท ารายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ 

ชือ่เรือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  35(ก)) 

ก51. ชื่ อเร่ืองของรายงาน ควรระบุว่าเป็นรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ตัวอย่างเช่น “รายงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ใน  

หนังสือชี้ ชวน” เพื่ อเป็นการยืนยันว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพเกี่ ยวกับความเป็นอิสระตามที่ ก าหนดในมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 

(ปรับปรุง)10 อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่ งส่งผลให้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระแตกต่างจาก

รายงานที่ ออกโดยบุคคลอื่ น 

ผูร้บัรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  35(ข)) 

ก52. กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจระบุผู้ รับรายงานไว้โดยเฉพาะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอาจ  

เลือกตกลงกบักจิการถึงรายชื่ อผู้รับรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่ งในข้อตกลงการตอบรับงาน 

วรรคน า (อ้างถึงย่อหน้าที่  35(ค)) 

ก53. เนื่ องจากหนังสือชี้ ชวนแสดงทั้งข้อมูลทางการเงินเสมือนและข้อมูลอื่ น ผู้ประกอบวิชาชีพควร 

พิจารณาเพิ่ มการอ้างถึงต าแหน่งของข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ แสดงไว้ในหนังสอืชี้ชวน เพื่ อช่วยให้

ผู้อ่านสามารถทราบว่า รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินเสมือน ส่วนใด 

 

 
10
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  20 
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วรรคความเห็น (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ค) และ 35(ญ)) 

ก54. การแสดงความเห็น ควรใช้ข้อความ “ข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมตามหลักเกณฑ์ของ 

[หลกัเกณฑ์ทีใ่ช]้ ในสาระส าคัญ” หรือข้อความ “ข้อมูลทางการเงินเสมือนได้รวบรวมอย่างเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ที่ กล่าวไว้” จะพิจารณาจากกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ก ากับการรายงานต่อข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนในประเทศนั้น หรือโดยแนวปฏบิัติที่ ยอมรับทั่วไปในประเทศนั้น 

ก55. กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องในบางประเทศอาจก าหนดถ้อยค าในการแสดงความเห็นของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ แตกต่างไปจากที่ กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

พิจารณาว่าการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ จะสามารถ

ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพแสดงความเห็นในรายงานด้วยถ้อยค าที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดได้

หรือไม่ หรือจ าเป็นต้องปฏบิัติงานเพิ่ มเติมหรือไม่ 

ก56. เมื่ อผู้ ประกอบวิชาชีพสรุปผลว่าการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานงานที่ ให้  

ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  เพียงพอที่ จะแสดงความเห็นด้วยถ้อยค าที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดได้ 

ดังนั้น การแสดงความเหน็ดังกล่าวจึงเหมาะสมซึ่ งเทยีบเท่ากบัการใช้ถ้อยค าของการแสดงความเห็น

ทั้งสองแบบที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้   

ตวัอย่างรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  35) 

ก57. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามตัวอย่างในภาคผนวก
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57) 

ตวัอย่างรายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ / ผู้สอบบัญชี ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน

ที่ รวมอยู่ในหนังสอืชี้ ชวน 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท [ชื่ อบริษัท] จ ากดั 

รายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนงัสือช้ีชวน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของ  

บริษัท [ชื่ อบริษัท] จ ากัด ซึ่ งจัดท าโดย [ผูมี้หนา้ทีร่ับผิดชอบ] ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี้  ประกอบด้วย  

[งบแสดงฐานะการเงินเสมือน ณ วันที่  [วันที่ ]] [งบก าไรขาดทุนเสมือน งบกระแสเงินสดเสมือนส าหรับปี

สิ้นสุด[วันเดียวกัน]] และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ เกี่ ยวข้อง [ตามที่ กล่าวไว้ในหน้าที่  

XX-XX ของหนังสือชี้ ชวนที่ ออกโดยบริษัท] โดยหลักเกณฑ์ที่  [ผูมี้หนา้ที่รับผิดชอบ] ใช้เพื่ อรวบรวม

ข้อมูลทางการเงินเสมือน [เป็นไปตาม [ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ข้อที่  XX]] และที่ ได้อธิบายไว้ใน 

[หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ X] และ [ที่ ได้อธิบายไว้ใน [หมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงินเสมือนข้อ X]] 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี้ รวบรวมขึ้นโดย [ผูมี้หนา้ทีร่ับผิดชอบ] เพื่ อแสดงผลกระทบของ [เหตุการณ์

หรือรายการ] [ที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ X] ที่ มีต่อ [ฐานะการเงินเสมือน

ของบริษัท ณ วนัที ่[วนัทีก่ าหนด]]  [และ]  [ผลการด าเนินงานเสมือน [และกระแสเงินสดเสมือน] ส าหรับ

ปีสิ้นสุด [วนัเดียวกนั]] เสมือนว่า [เหตุการณ์หรือรายการ] ได้เกิดขึ้น ณ วนัที ่[วนัทีก่ าหนด] [และวนัที่

ก าหนด ตามล าดับ] ทั้งนี้  [ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบ] ได้คัดลอกข้อมูลเกี่ ยวกับ [ฐานะการเงิน] [ผลการ

ด าเนินงาน] [และกระแสเงินสด] ของบริษัทที่ รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินเสมือน จากงบการเงินของบริษัท 

[ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  [วันที่ ]]  ซึ่ งรายงาน [การตรวจสอบหรือสอบทาน] /[ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทาน] 

ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว1 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่อขอ้มูลทางการเงินเสมือน 

[ผูมี้หนา้ที่รับผิดชอบ] เป็นผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนตามหลักเกณฑ์ของ

[หลักเกณฑท์ี่ ใช้]  

  

 
1
  หากความเหน็ในรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป อาจอ้างองิถึงค าอธิบายส่วนที่

เปล่ียนแปลงไปไว้ในหนังสอืชี้ ชวน 
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ความเป็นอิสระและการควบคมุคณุภาพของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ ยวกับความเป็นอสิระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่ น

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ ก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้ นฐานส าหรับความซื่ อสัตย์สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ส านักงานของข้าพเจ้าปฏบิัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  12 และด ารงไว้ซึ่ งระบบการควบคุม

คุณภาพที่ สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ได้รับการบันทึกไว้เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ กฎหมายและข้อก าหนดของข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ/ผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็น [ตามที่ ก าหนดโดย [ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ข้อที่  XX]]  

ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนของ [ผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ] ตามหลักเกณฑ์ของ [หลกัเกณฑที์ใ่ช]้ 

ในสาระส าคัญ     

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3420 เรื่องงานที่ใหค้วามเชือ่มั่นเพื่อ

รายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

วางแผนและปฏบิัติงานเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า [ผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ] รวบรวมข้อมูล

ทางการเงินเสมือนตามหลักเกณฑข์อง [หลกัเกณฑที์ใ่ช]้ ในสาระส าคัญหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของงานนี้ มิได้เพื่ อให้ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการปรับปรุงแก้ไขหรือการออกรายงานใหม่ หรือ

การแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ่ งใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน และ  

การตรวจสอบของข้าพเจ้าไม่ได้รวมถึงการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินดังกล่าว 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ ชวนมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ

เหตุการณ์หรือรายการที่ มีนัยส าคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงของบริษัท เสมือนว่า

เหตุการณ์หรือรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ ที่ ระบุไว้เพื่ อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ให้ความเชื่ อมั่น

ใด ๆ ต่อผลที่ เกดิขึ้นจริงของเหตุการณ์หรือรายการที่ เสนอ ณ วันที่  [วนัทีก่ าหนด] 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เพื่ อรายงานว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมตามหลักเกณฑ์ที่

ใช้ในสาระส าคัญหรือไม่นั้น รวมถึงการประเมินว่าหลักเกณฑ์ที่  [ผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ] ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ส าหรับการแสดงถึงผลกระทบที่ มีนัยส าคัญจากเหตุการณ์หรือรายการ

โดยตรง และเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า 

 รายการปรับปรุงเสมือนที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑด์ังกล่าว 

 ข้อมูลทางการเงินเสมือนสะท้อนถึงการน ารายการปรับปรุงเสมือนข้างต้นไปปรับปรุงข้อมูล  

ทางการเงินที่ ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงอย่างเหมาะสม 

 
2
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน 

และงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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วิธีการปฏิบัติงานที่ เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของข้าพเจ้าตามความเข้าใจในลักษณะของกิจการ รวมถึง

เหตุการณ์หรือรายการที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือน และสถานการณ์ของงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเสมือนโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า [ข้อมูลทางการเงินเสมือนข้างต้นนี้ ได้รวบรวมตามหลักเกณฑ์ของ [หลักเกณฑ์ที่ใช ]้  

ในสาระส าคัญ] / [ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑท์ี่ กล่าวไว้] 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงความเห็นต่อเร่ืองอื่ น ๆ  

(ดูย่อหน้าที่  ก46-ก47) รูปแบบและเนื้ อหาของส่วนประกอบของรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพจะ

แตกต่างไปตามความรับผิดชอบของรายงานอื่ นแต่ละกรณี]  

 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ / ผู้สอบบัญชี] 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

[ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ / ผู้สอบบัญชี] 

 


