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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  เกี่ ยวข้องกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเมื่ อได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบการเงินในอดีต 

เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของกจิการ  

(ข) รูปแบบและเนื้อหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินดังกล่าว 

2. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ไม่ได้ระบุถึงการสอบทานงบการเงินของกจิการหรือข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลที่ ปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการเงินของ

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

3. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ สามารถน าไปใช้ หรือถูกปรับใช้ตามความจ าเป็นของสถานการณ์กับ

การสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่ น  งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด นอกเหนือจาก 

งานการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตจะปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  

รหัส 3000 (ปรับปรุง)1 

ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพการสอบบญัชี ฉบบัที ่12 

4. ระบบการควบคุมคุณภาพ นโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของส านักงาน มาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ฉบับที่  1 ใช้กับส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส าหรับ

งานการสอบทานงบการเงินของส านักงาน3 ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบทาน

ในแต่ละงานของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ อยู่บนหลักการที่ ว่า ส านักงานต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3-ก5) 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต 

5. การสอบทานงบการเงินในอดีตเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด ตามที่ อธิบายไว้ใน 

แม่บทส าหรบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่4 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก7) 

6. ในการสอบทานงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุป ซึ่ งออกแบบไว้เพื่ อเพิ่ มระดับของ

ความเชื่ อมั่นของผู้ ใช้ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดท างบการเงินของกิจการตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอยู่บนพื้ นฐานของการได้มาซึ่ ง 

ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดของผู้ประกอบวิชาชีพรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงค าอธิบาย

ลักษณะของงานสอบทานในบริบทที่ ให้ผู้อ่านรายงานสามารถเข้าใจข้อสรุปนั้น 

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

ทางการเงินในอดีต” 

2
   มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
3
   มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  4 

4
   แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ย่อหน้าที่  7 และ 11 
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 2 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติงานเบื้องต้นโดยการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ เพื่ อให้ได้มา

ซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อเป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินโดยรวม  

ซึ่ งแสดงตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

8. หากผู้ประกอบวิชาชีพมีข้อสงสัยที่ ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันมีสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและปฏิบัติงานสอบทาน

เพิ่ มเติมตามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นตามสถานการณ์ เพื่ อให้สามารถให้ข้อสรุปต่อ

งบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

การบงัคบัใชม้าตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

9. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการปฏิบัติงานสอบทาน 

โดยให้กรอบข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  และเจตนาเพื่ อช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ

เข้าใจถึงเร่ืองที่ ต้องท าในงานสอบทาน 

10. มาตรฐานงานสอบทานประกอบด้วยข้อก าหนด แสดงโดยใช้ค าว่า “ต้อง” ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถท าตามวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ 

11. นอกจากนี้  มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ยังให้ค าน า ค าจ ากัดความ การน าไปปฏิบัติและ

ค าอธบิายอื่ น ซึ่ งให้บริบทที่ เกี่ ยวข้องในการท าความเข้าใจที่ เหมาะสมต่อมาตรฐานงานสอบทาน 

12. การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น ได้ให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อก าหนดและแนวทางปฏบิัติ 

หากแนวทางปฏิบัตินั้นไม่ได้ให้ข้อก าหนด ก็ให้น าข้อก าหนดนั้นไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น อาจให้ข้อมูลพื้ นฐานเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบับนี้ซึ่ งช่วยในการน าข้อก าหนดไปปฏบิัติ 

วนัถือปฏิบติั 

13. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับการสอบทานงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

14. วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการสอบทานงบการเงิน ภายใต้มาตรฐานงานสอบทาน  

ฉบับนี้  คือ 

(ก) การได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดในการปฏิบัติงานเบื้องต้นโดยใช้วิธีการสอบถามและ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันมีสาระส าคัญหรือไม่ เพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถให้ข้อสรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุ

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในส่วนที่ มีสาระส าคัญหรือไม่  

(ข) การรายงานต่องบการเงินโดยรวมและการสื่ อสาร เป็นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน  

งานสอบทานฉบับนี้  
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15. ในทุกกรณี เมื่ อไม่สามารถได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด และการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่เพียงพอต่อสถานการณ์นั้น มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้

ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่อรายงานที่ ออกเพื่ องานสอบทาน หรือหากเหมาะสม 

ให้ถอนตัวจากงานสอบทานหากการถอนตัวสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมายห รือข้อบังคับ 

ที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8–ก10 และ ก115–ก116) 

ค าจ ากดัความ 

16. คู่มืออภิธานศัพท์5 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ ยวข้อง) 

17. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) การวเิคราะห์เปรียบเทียบ - การประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ที่ มี

เหตุผล ระหว่างข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ มิใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบยังรวมถึง การสอบสวนถ้าหากจ าเป็นส าหรับการเปลี่ ยนแปลงและความสัมพันธ์

ที่ ได้ถูกระบุไว้ว่ามีความขัดแย้งกับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น หรือแตกต่างไปจากจ านวนที่

คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

(ข) ความเสีย่งจากงานสอบทาน – ความเสี่ ยงที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปที่ ไม่เหมาะสมต่อ 

งบการเงินที่ แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

(ค) งบการเงินเพือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไป – งบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

(ง) แม่บทเพื่อวตัถุประสงค์ทั่วไป – แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ออกแบบเพื่ อให้บรรลุ 

ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง แม่บทการรายงานทางการเงิน

อาจเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร หรือแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ 

(จ) การสอบถาม – การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลจากบุคคลที่ มีความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกกจิการ 

(ฉ) ความเชือ่มั่นอย่างจ ากดั – ระดับของความเชื่ อมั่นที่ ได้เมื่ อความเสี่ ยงจากงานสอบทานถูกลด

ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ของงานนั้น แต่ระดับความเสี่ ยงนั้นจะสูงกว่า 

งานให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งเป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  การผสมผสานของลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธีการรวบรวมหลักฐาน อย่างน้อยที่ สุดให้เพียงพอส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการได้รับ

ความเชื่ อมั่นในระดับที่ มีความหมาย ระดับของความเชื่ อมั่นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับดังกล่าว

จะช่วยเพิ่ มระดับความมั่นใจในงบการเงินของผู้ใช้ข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

(ช) ผูป้ระกอบวิชาชีพ – ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการทางวิชาชีพ ค านี้ รวมถึงหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทาน หรือ ส านักงาน (แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ระบุชัดเจนว่าข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบนั้นต้อง

 
5
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ได้จัดท าคู่มืออภิธานศัพท์ 
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ปฏิบัติโดยหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน” จะใช้แทนค าว่า  

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างอิงถึง 

เร่ืองเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง 

(ซ) การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ – การประยุกต์การฝึกอบรม ความรู้  และประสบการณ์

ที่ เกี่ ยวข้อง ภายใต้บริบทของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

ด้านจรรยาบรรณในการตัดสินใจเลือกการด าเนินการที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของ 

งานการสอบทาน 

(ญ) ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง –ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

สอบทานต้องปฏิบัติตามเมื่ อรับผิดชอบงานสอบทาน ข้อก าหนดนี้ ประกอบด้วยส่วน ก  

และ ข ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อก าหนดขอประเทศ 

ซึ่ งมีความเข้มงวดกว่า 

(ฎ) งบการเงินที่จัดท าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  – งบการเงินที่ จัดท าขึ้ นตามแม่บทเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

(ฏ) แม่บทเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ - แม่บทการรายงานทางการเงินที่ จัดท าขึ้นเพื่ อให้เป็นไป

ตามความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะราย แม่บทการรรายงานทางการเงินอาจ

เป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร หรือแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ 

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

18. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ซึ่ งรวมถึง

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้าใจวัตถุประสงค์และน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

19. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  เว้นแต่  

ในกรณีที่ ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ ยวข้องกับงานสอบทาน ข้อก าหนดจะเกี่ ยวข้องกับงานสอบทานเมื่ อ 

มีข้อก าหนดของสถานการณ์นั้นอยู่ 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ในรายงานของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ผู้ ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกข้อที่ เกี่ ยวข้องกับ 

งานสอบทานของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

21. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเร่ือง 

ความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก16) 
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การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานด้วยการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพซึ่ งตระหนักว่า อาจมีสถานการณ์ที่ เป็นเหตุให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17-ก20) 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบทาน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก21-ก25) 

การควบคุมคุณภาพงานสอบทาน 

24. หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องมีความรู้ความสามารถในทักษะและเทคนิคในการให้ความเชื่ อมั่น 

และความรู้ความสามารถในการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ของงาน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก26) 

25. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบต่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27-ก30) 

(ก) คุณภาพโดยรวมของแต่ละงานสอบทานที่ หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานได้รับมอบหมาย 

(ข) การก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแล การวางแผน และการปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31)  

(ค) ความเหมาะสมของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพกบัสถานการณ์  

(ง) การปฏบิัติงานเป็นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของส านักงาน ซึ่ งรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

(1) ต้องพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการตอบรับงานและ

การคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานสอบทานแล้ว และต้องพิจารณาว่าข้อสรุป

ที่ ได้จากเร่ืองดังกล่าวมีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่ามีข้อมูลที่ ส่งผลให้หัวหน้า

ผู้ รับผิดชอบงานสรุปว่าผู้บริหารขาดความซื่ อสัตย์สุจริตหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก32-ก33) 

(2) ต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทานโดยรวมมีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

รวมถึงทักษะและเทคนิคในการให้ความเชื่ อมั่น และความเชี่ ยวชาญในการรายงาน

ทางการเงิน เพื่ อ 

ก. ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  

ข. ออกรายงานที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์  

(3) รับผิดชอบการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานอย่างเหมาะสม 

การพิจารณาทีเ่กีย่วขอ้งภายหลงัการตอบรบังาน 

26. หากหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานได้รับข้อมูลก่อนการตอบรับงาน ซึ่ งอาจท าให้ส านักงานปฏิเสธ 

งานสอบทาน หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ส านักงานอย่างทนัท่วงท ีเพื่ อให้

ส านักงานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานสามารถด าเนินการที่ จ าเป็นได้ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 6 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

27. ตลอดระยะเวลาของงานสอบทาน หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องคงไว้ซึ่ งความร ะมัดระวัง  

โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที่ จ าเป็น เพื่ อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน หากหัวหน้าผู้ รับผิดชอบ

งานสอบทานได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจากระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานหรือจาก

แหล่งอื่ นที่ แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานสอบท านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทานต้องพิจารณาถึงการด าเนินการที่

เหมาะสมโดยการขอค าปรึกษากบับุคลากรอื่ นในส านักงาน  

การติดตามผล 

28. ระบบการควบคุมคุณภาพที่ มีประสิทธิผลของส านักงาน รวมถึง กระบวนการติดตามผลที่

ออกแบบมาเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานเกี่ ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพนั้นมีความเกี่ ยวข้อง เพียงพอ และด าเนินการ 

อย่างมีประสิทธิผล หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทานต้องพิจารณาผลของกระบวนการติดตามผล

ของส านักงาน จากข้อมูลล่าสุดที่ เผยแพร่ภายในส านักงานและส านักงานในเครือข่ายอื่ น ๆ (ถ้ามี) 

ว่าข้อบกพร่องที่ ระบุในข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานสอบทานหรือไม่ 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ และงานสอบทาน 

ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และงานสอบทาน 

29. เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานสอบทาน หาก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34-ก35) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พอใจว่า 

(1) วัตถุประสงค์ของงานนั้นมีเหตุผล หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(2) งานสอบทานนั้นมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37) 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพมีเหตุให้เชื่ อว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงข้อก าหนดเรื่ องความเป็นอสิระ 

(ค) ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับสถานการณ์ของงานนั้นชี้ ให้เหน็ว่าข้อมูลที่

จ าเป็นที่ ใช้ปฏิบัติงานสอบทานมีความเป็นไปได้ว่าไม่สามารถหาได้หรือไม่สามารถเชื่ อถือได้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38) 

(ง) มีเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพสงสัยในความซื่ อสัตย์ของผู้บริหาร ซึ่ งอาจกระทบการปฏิบัติ 

งานสอบทานที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37(ข)) 

(จ) ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลก าหนดข้อจ ากัดต่อขอบเขตงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับข้อตกลงในการรับงานสอบทานที่ ถูกเสนอ ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่า

ข้อจ ากดัจะเป็นผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน 
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เงือ่นไขเบ้ืองตน้ส าหรบัการตอบรบังานสอบทาน 

30. ก่อนการตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39) 

(ก) พิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้

หรือไม่ซึ่ งรวมถึง การท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงินและผู้ใช้ที่ เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ในกรณีของงบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก40-ก46) 

(ข) ได้รับข้อตกลงจากผู้บริหารว่ารับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเองในเร่ืองดังนี้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47-ก50) 

(1) การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง  

การน าเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ ควร 

(2) การควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินโดย

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

(3) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก. เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ซึ่ งผู้บริหารตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน 

เช่น การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ น  

ข. ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจร้องขอจากผู้ บริหาร เพื่ อประโยชน์ 

ในการสอบทาน  

ค. ไม่จ ากัดการเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการ ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณา

ว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้  

31. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่พอใจในเร่ืองที่ ระบุเป็นเง่ือนไขเบื้ องต้นในการตอบรับงานสอบทาน  

ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องหารือเ ร่ืองดังกล่าวกับผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

หากไม่สามารถเปล่ียนแปลงเพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพอใจในเร่ืองดังกล่าวได้ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องไม่รับงานที่ ถูกเสนอดังกล่าว เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าเช่นนั้นไ ด้  

อย่างไรกต็าม งานที่ ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับนี้  ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่อ้างองิในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่าการสอบทานนั้น

ปฏบิัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

32. หากพบหลังจากตอบรับงานว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่แน่ใจในเร่ืองที่ ระบุเป็นเง่ือนไขเบื้ องต้น 

ในการตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแล และพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

(ข) เหมาะสมที่ จะปฏบิัติงานต่อหรือไม่ 

(ค) จะสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ และอย่างไร (หากจ าเป็นต้อง

สื่ อสาร) 
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ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติมเมือ่ถอ้ยค าในรายงานผูป้ระกอบวชิาชีพถกูก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ 

33. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ออกเพื่ องานสอบทานต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

หากรายงานเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้า 86 เท่านั้น 

34. ในบางกรณี เมื่ อปฏิบัติงานสอบทานเพื่ อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องของ

ประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดแบบหรือข้อความในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบหรือเนื้ อหาที่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อก าหนดในมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าผู้ใช้งบการเงินอาจ

เข้าใจผิดต่อความเชื่ อมั่นที่ ได้รับจากการสอบทานงบการเงินหรือไ ม่ และหากเป็นเช่นนั้น 

ค าอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถลดความเข้าใจผิดที่ อาจเกิดขึ้ นได้

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51 และ ก148) 

35. หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าค าอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถลด

ความเข้าใจผิดที่ อาจเกดิขึ้นได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานสอบทาน เว้นแต่ว่ามีกฎหมายหรือ

ข้อบังคับก าหนดให้ท าเช่นนั้นได้ การสอบทานที่ ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ

ดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ควร

อ้างอิงใด ๆ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่า การสอบทานนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน  

งานสอบทานฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51 และ ก148) 

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังาน 

36. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

(ในกรณีที่ เหมาะสม) ก่อนปฏบิัติงาน  

37. ข้อตกลงในการรับงานสอบทานที่ ได้รับความเห็นชอบต้องบันทกึในหนังสือตอบรับงานสอบทาน

หรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่ นที่ เหมาะสมและต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก52-ก54 และ ก56) 

(ก) ความมุ่งหมายของการใช้และการเผยแพร่งบการเงิน และข้อจ ากัดอื่ น  ๆ ในการใช้หรือ 

การเผยแพร่ (หากมี) 

(ข) การระบุเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

(ค) วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานสอบทาน 

(ง) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(จ) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่ ระบุในย่อหน้าที่  30(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก47-ก50 และ ก55) 

(ฉ) ข้อความที่ ระบุว่า งานการสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบ และผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้แสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน และ 

(ช) การอ้างอิงถึงรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานใด ๆ ที่ คาดการณ์ว่าจะออกโดยผู้ประกอบ
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วิชาชีพและข้อความซึ่ งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ อาจเกดิขึ้นซึ่ งอาจท าให้รายงานดังกล่าวแตกต่าง

จากรูปแบบและเนื้อหาที่ คาดการณ์ไว้ 

การสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม 

38. ในการสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่า 

มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการเปล่ียนแปลงในการพิจารณาการตอบรับงานที่ ท าให้ต้องแก้ไข

ข้อตกลงในการรับงานสอบทานหรือไม่ และมีความจ าเป็นที่ ต้องแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ทราบถึงข้อตกลงในงานสอบทานที่ มีอยู่เดิมหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57)  

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบทาน 

39. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เห็นชอบต่อการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทาน ซึ่ งไม่มี

เหตุผลอนัสมควรที่ จะท าเช่นนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58-ก60) 

40. หากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการร้องขอให้เปล่ียนแปลงงานสอบทานไปเป็นงานที่ ไม่ได้ให้ 

ความเชื่ อมั่นก่อนที่ งานสอบทานจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุผล 

อนัสมควรที่ จะท าเช่นนั้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61-ก62)  

41. หากข้อตกลงในการรับงานสอบทานเปล่ียนแปลงไประหว่างการปฏิบัติงานสอบทาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ต้องเห็นชอบและ

บันทกึข้อตกลงใหม่ของงานในหนังสือตอบรับงานหรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ

อื่ นที่ เหมาะสม  

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล  

42. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องติดต่อสื่ อสารกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) อย่างทนัท่วงทรีะหว่างการปฏิบัติงานสอบทานในทุกเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับงานสอบทาน 

ซึ่ งตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ ควรได้รับความสนใจ

จากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก63-ก69) 

การปฏิบติังานสอบทาน 

ความมีสาระส าคัญในการสอบทานงบการเงิน 

43. ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเ งินโดยรวม  และใ ช้ 

ความมีสาระส าคัญนี้ ในการออกแบบและประเมินผลที่ ได้รับจากวิธีการสอบทานเหล่านั้น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก70-ก73) 

44. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม  เมื่ อได้ทราบ

ข้อมูลระหว่างการสอบทาน ซึ่ งอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดความมีสาระส าคัญ 

ที่ แตกต่างจากจ านวนที่ เคยก าหนดไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก74) 
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ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

45. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บท  

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อระบุว่า ส่วนใดในงบการเงินที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐานในการออกแบบวิธีการสอบทาน 

เพื่ อตอบสนองต่อส่วนหรือรายการดังกล่าวนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก75-ก77) 

46. ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงความเข้าใจในข้อมูลดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก78 และ 

ก87 และ ก90) 

(ก) อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่ น ซึ่ งรวมถึง แม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ลักษณะของกจิการ รวมถึง 

(1) การด าเนินงาน 

(2) ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการก ากบัดูแล 

(3) รูปแบบการลงทุนที่ กจิการก าลังด าเนินการและวางแผนที่ จะด าเนินการ  

(4) โครงสร้างของกจิการ และวิธกีารจัดหาเงินทุน 

(5) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ 

(ค) ระบบบัญชีและการบันทกึบัญชีของกจิการ  

(ง) การเลือกใช้นโยบายการบัญชีและการน าไปปฏบิัติของกจิการ 

การออกแบบและการปฏิบติังานตามวธีิการสอบทาน 

47. การได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับ 

งบการเงินโดยรวม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและด าเนินการสอบถามและการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก79-ก83 และ ก87 และ ก90) 

(ก) เพื่ อระบุรายการที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

(ข) เพื่ อเน้นการระบุส่วนในงบการเงินที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

48. การสอบถามผู้บริหารและบุคลากรอื่ นภายในกจิการ (ในกรณีที่ เหมาะสม) ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก84-ก88) 

(ก) ผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องอย่างไร 

(ข) การระบุบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

รวมถึงวัตถุประสงค์ของรายการเหล่านั้น 

(ค) มีรายการ เหตุการณ์หรือเร่ืองที่ มีนัยส าคัญ ที่ ผิดปกติ หรือมีความซับซ้อน ซึ่ งมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกจิการหรือไม่ รวมถึง 
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(1) การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในกจิกรรมหรือการด าเนินธุรกจิของกจิการ 

(2) การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญในเง่ือนไขของสัญญาซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ

งบการเงินของกจิการ รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญาทางการเงินและหนี้ สนิ 

(3) รายการที่ ส าคัญในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่ น ๆ ต่องบการเงิน 

(4) รายการที่ ส าคัญที่ เกดิขึ้นหรือรับรู้ใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(5) สถานะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงใด ๆ ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่าง

การสอบทานคร้ังก่อน 

(6) ผลกระทบหรือผลกระทบที่ เป็นไปได้ของรายการหรือความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีต่อกจิการ 

(ง) การมีอยู่ของข้อสงสยั หรือข้อกล่าวหา ซึ่ งมีมูลหรือข้อเทจ็จริง 

(1) การทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายที่ ส่งผลกระทบต่อกจิการ 

(2) การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่า 

มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนที่ มีสาระส าคัญและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน เช่น กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

(จ) ผู้บริหารระบุเหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ซึ่ งต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือไม่ 

(ฉ) เกณฑท์ี่ ผู้บริหารใช้ในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก89) 

(ช) มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยในความสามารถในการด า เนินงาน

ต่อเนื่ องของกจิการหรือไม่ 

(ซ) พันธะสญัญา ภาระผูกพันตามสญัญา หรือหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นที่ มีสาระส าคัญ ซึ่ งมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกจิการ 

(ซ) รายการที่ ไม่เป็นตัวเงินหรือรายการที่ ไม่มีค่าตอบแทนที่ มีสาระส าคัญในรอบระยะเวลา

รายงานที่พิจารณา 

49. ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าข้อมูลจากระบบบัญชี

และการบันทึกบัญชีของกิจการเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก90-ก92) 

วิธกีารสอบทานเพื่ อระบุสถานการณ์เฉพาะ 

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

50. ระหว่างการสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงไว้ซึ่ งความระมัดระวังในเร่ืองข้อตกลงหรือข้อมูล 

ที่ อาจแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  

ที่ ผู้บริหารไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยให้ผู้ประกอบวิชาชีพทราบมาก่อน 
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51. หากผู้ประกอบวิชาชีพพบรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการในระหว่าง  

การปฏบิัติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสอบถามผู้บริการเกี่ ยวกบั 

(ก) ลักษณะของรายการดังกล่าว 

(ข) มีบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัเกี่ ยวข้องด้วยหรือไม่ 

(ค) เหตุผลทางธุรกจิของรายการ (หรือการขาดเหตุผลทางธุรกจิ) 

การทุจริตและการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

52. เมื่ อมีข้อบ่งชี้ ว่าเกิดการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือมีข้อสงสัยว่าเกิด

การทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับในกจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) สื่ อสารเร่ืองนี้ กับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก93) 

(ข) ขอให้ผู้บริหารท าการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน (หากมี)  

(ค) พิจารณาผลกระทบ (หากมี) ต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินและต่อรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ จากการประเมินของผู้บริหารเกี่ ยวกับผลกระทบของการทุจริตที่ พบ

หรือสงสยั หรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ สื่ อสารไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ง) พิจารณาว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องนั้น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก94-ก98) 

(1) ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม

หรือไม่ 

(2) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

ซึ่ งอาจจ าเป็นในสถานการณ์นั้นหรือไม่ดังกล่าว 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง 

53. การสอบทานงบการเงินรวมถึงการพิจารณาความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ  

ในการพิจารณาการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการโดยผู้บริหาร  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินโดยครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับที่ ผู้บริหารใช้ในการประเมิน

ตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรืออาจประเมินโดยครอบคลุม

ระยะเวลาที่ มากกว่านั้นหากมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ 

54. ระหว่างการปฏิบัติงานสอบทาน หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึงเหตุการณ์หรือเง่ือนไข ซึ่ งอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของ

กจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก99) 

(ก) สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับแผนการด าเนินงานในอนาคตที่ มีผลกระทบต่อความสามารถ 

ในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ และความเป็นไปได้ของแผนงานดังกล่าว และ
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สอบถามว่าผู้บริหารเชื่ อว่าผลที่ จะได้รับจากแผนดังกล่าวนั้นสามารถท าให้สถานการณ์

เกี่ ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการดีขึ้นได้หรือไม่ 

(ข) ประเมินผลการสอบถาม เพื่ อพิจารณาว่าค าตอบของผู้บริหารให้ข้อมูลพื้ นฐานที่ เพียงพอ

ส าหรับเร่ืองต่อไปนี้หรือไม่ 

(1) แสดงงบการเงินด้วยเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่ องหากแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องได้รวมถึงข้อสมมติของการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ 

(2) ให้ข้อสรุปว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือท าให้

เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของ

กจิการหรือไม่ 

(ค) พิจารณาค าตอบของผู้บริหารภายใต้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบ

จากผลการสอบทานแล้ว 

การใช้ผลงานที่ จัดท าโดยบุคคลอื่ น 

55. ในการปฏิบัติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องใช้ผลงานที่ จัดท าโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพอื่ นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ น

นอกเหนือจากการบัญชีหรือการให้ความเชื่ อมั่น หากผู้ ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานที่ จัดท าโดย 

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นหรือผู้ เชี่ ยวชาญในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ เหมาะสม เพื่ อให้พอใจว่างานที่ ปฏิบัติเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก80) 

การกระทบยอดงบการเงินกบับนัทึกทางบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง 

56. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้หลักฐานว่า งบการเงินตรงกันกับบันทกึทางบัญชีหรือกระทบยอดได้กับ

บันทกึทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก100) 

วธีิการสอบทานเพ่ิมเติม หากผูป้ระกอบวิชาชีพทราบวา่งบการเงินอาจมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญ 

57. หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและปฏิบัติงานตาม

วิธกีารสอบทานเพิ่ มเติมที่ เพียงพอเพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก101-ก105) 

(ก) ให้ข้อสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ 

(ข) พิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ 
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เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงิน 

58. หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องขอให้ผู้บริหารแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

59. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสอบทานใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่  

ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็าม หากภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

แต่ก่อนวันที่ เผยแพร่งบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึงข้อเทจ็จริง ซึ่ งหากพบ ณ วันที่ ใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเสนอรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

ในแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปผู้ประกอบวิชาชีพต้อง  

(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ 

(ค) หากต้องแก้ไข สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเรื่ องดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร 

60. หากผู้บริหารไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์ที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพเห็นว่าต้องแก้ไข  และ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ส่งมอบรายงานให้กิจการแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งไปยังผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ให้เผยแพร่งบการเงินให้กับบุคคลภายนอกก่อนท าการแก้ไขใน

ส่วนที่ จ าเป็น หากกิจการน างบการเงินที่ ยังไม่ได้แก้ไขนั้นออกเผยแพร่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกนั้นใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

หนงัสือรบัรอง 

61. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือรับรองว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ของตน 

ตามที่ ระบุไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบทาน หนังสือรับรองต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก106-ก108) 

(ก) ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ของตนในการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการน าเสนออย่างถูกต้องตามที่ ควร และให้ข้อมูลทั้งหมดแก่

ผู้ประกอบวิชาชีพและให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องตามที่ ตกลงไว้ในข้อตกลง

ในการรับงานสอบทาน 

(ข) รายการทั้งหมดได้บันทกึและรวมอยู่ในงบการเงินแล้ว 

หากกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชน

เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาแล้วเห็นว่าแถลงการณ์นั้น

ให้ค ารับรองบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ ก าหนดในย่อหน้าย่อยที่  (ก) หรือ (ข) เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องที่

อยู่ในแถลงการณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในหนังสอืรับรองอกี 

62. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอให้ผู้ บริหารจัดท าหนังสือรับรองว่าผู้ บริหารได้เปิดเผยข้อมูลต่อ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก107) 
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(ก) รายชื่ อบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันรวมถึงความสัมพันธ์และรายการทั้งหมดที่ ผู้บริหาร

ทราบ 

(ข) ข้อเทจ็จริงที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่ ผู้บริหารทราบ ที่ อาจมีผลกระทบ

ต่อกจิการ 

(ค) การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเท่าที่ ทราบทั้งหมดทั้งที่ เกดิขึ้นแล้วหรือที่ คาดว่าจะ

เกดิขึ้น ซึ่ งผลกระทบของการไม่ปฏบิัติตามมีผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ 

(ง) ข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่ องในงบการเงิน 

(จ) เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินทุกรายการ ซึ่ งต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงินตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ได้มีการปรับปรุง

รายการหรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

(ฉ) พันธะสญัญา ภาระผูกพันตามสญัญา หรือหนี้สนิที่ อาจจะเกิดขึ้นที่ มีสาระส าคัญ ซึ่ งมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของกจิการ  

(ช) รายการที่ ไม่เป็นตัวเงินหรือรายการที่ ไม่มีค่าตอบแทนที่ มีสาระส าคัญในรอบระยะเวลา

รายงานที่พิจารณา 

63. กรณีที่ ผู้บริหารไม่ให้หนังสือรับรองฉบับหนึ่ งหรือหลายฉบับตามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพร้องขอ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก106) 

(ก) สอบถามถึงเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) ประเมินความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารอกีคร้ังและประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่อความน่าเชื่ อถือ

ของค ารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อกัษร) และหลักฐานการสอบทานโดยทั่วไป  

(ค) กระท าการอย่างเหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการพิจารณาผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นต่อข้อสรุปใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

64. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน หรือถอนตัวจากการสอบทานหากการถอนตัว

เป็นไปได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (หากเหมาะสม) เมื่ อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่ามีข้อสงสัยเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้บริหาร จนท าให้

หนังสอืรับรองไม่มีความน่าเชื่ อถือ หรือ 

(ข) ผู้บริหารไม่จัดท าหนังสอืรับรองตามย่อหน้าที่  61  

วนัทีแ่ละรอบระยะเวลาทีค่รอบคลุมในหนงัสือรบัรอง 

65. วันที่ ในหนังสือรับรองต้องใกล้เคียงกับวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิ น

เท่าที่ จะสามารถท าได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

ต่องบการเงิน หนังสือรับรองต้องท าขึ้นส าหรับงบการเงินทั้งหมดและส าหรับรอบระยะเวลาที่

อ้างถึงในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การประเมินหลกัฐานที่ไดม้าจากวิธีการสอบทานที่ใช ้

66. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วจากวิธีการสอบทาน

ที่ ใช้หรือไม่ และหากไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้วิธีการอื่ นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่าจ าเป็น  

ในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่ อให้สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109) 

67. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อให้ข้อสรุป  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องหารือกับผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม)  

ถึงผลกระทบที่ ข้อจ ากดัเหล่านี้มีต่อขอบเขตของการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก110-ก111) 

การประเมินผลกระทบต่อรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

68. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินหลักฐานที่ ได้รับจากวิธกีารสอบทานที่ ใช้เพื่ อพิจารณาผลกระทบต่อ

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109) 

การใหข้อ้สรุปต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ขอ้พิจารณาของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบังบการเงิน 

69. ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ประเมินว่างบการเงินมีการอ้างอิงถึงหรืออธิบายเกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องไว้อย่างเพียงพอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก112-ก113) 

(ข) ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและผลจากวิธีการ 

สอบทานที่ ใช้ พิจารณาว่า 

(1) ค าศัพทท์ี่ ใช้ในงบการเงิน รวมถึงชื่ อของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

(2) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญที่ เลือกและน าไปปฏิบัติ  

อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

(3) นโยบายการบัญชีที่ เลือกและน าไปปฏบิัติสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(4) ประมาณการทางบัญชีที่ จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(5) ข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงินมีความเกี่ ยวข้องกัน เชื่ อถือได้ เปรียบเทยีบกันได้ และ

เข้าใจได้หรือไม่ 

(6) งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าใจได้ถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่ น าเสนอใน

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก114-ก116) 

70. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาผลกระทบของ 

(ก) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินโดยรวม ที่ พบในระหว่างการสอบทานที่  

ยังไม่ได้รับการแก้ไข และในการสอบทานงบการเงินของกจิการในปีก่อน  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 17 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

(ข) ลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบิัติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้อบ่งชี้ เกี่ ยวกับความล าเอียง

ที่ อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก117-ก118) 

71. เมื่ องบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร  การพิจารณาของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก115) 

(ก) การน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาโดยรวมของงบการเงินตามแม่บทที่ เกี่ ยวข้อง  

(ข) งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง แสดงรายการและเหตุการณ์ใน

ลักษณะของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร ในบริบทของงบการเงินโดยรวมหรือไม่ 

รูปแบบของขอ้สรุป 

72. ข้อสรุปต่องบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขหรือแบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

ต้องแสดงในรูปแบบที่ เหมาะสม ในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท า 

งบการเงิน 

ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไข 

73. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไขในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน

โดยรวมเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดเพื่ อสรุปว่า ไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ 

74. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไข ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ ง

ต่อไปนี้  ตามความเหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่ น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก119–ก120)  

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง จากการสอบทาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ ควร) 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

ข้อสรุปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

75. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่อ 

งบการเงินโดยรวม เมื่ อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาจากวิธีสอบทานที่ ใช้และหลักฐานการสอบทานที่ ได้รับว่า 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  
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ที่ เกี่ ยวข้องกับรายการใดรายการหนึ่ ง หรือหลายรายการในงบการเงิน ซึ่ งมีสาระส าคัญต่อ

งบการเงินโดยรวม 

76. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ใช้หัวข้อ “ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข” “ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” หรือ “การไม่ให้

ข้อสรุป” ตามความเหมาะสม ส าหรับวรรคข้อสรุปในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ข) อธิบายเหตุการณ์ซึ่ งท าให้เกิดการให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปไว้ในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใต้หัวข้อที่ เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น “เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่าง 

มีเง่ือนไข” “เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” หรือ “เกณฑ์ในการไม่ให้

ข้อสรุป” (ตามความเหมาะสม)) ในอีกวรรคในรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพก่อน 

วรรคข้อสรุป (อ้างถึงวรรคเกณฑใ์นการให้ข้อสรุป) 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

77. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าผลกระทบของเหตุการณ์ ซึ่ งท าให้

เกิดการให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปมีสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

หรือ 

(ข) ให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เมื่ อผลกระทบของเหตุการณ์ ซึ่ งท าให้เกิดการให้ข้อสรุป

แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

78. เมื่ อผู้ ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ งต่อไปนี้  ตามความ

เหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่ น 

(ก) ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเ ง่ือนไข  

ผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจากการสอบทาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ ควร) หรือ 

(ข) ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเ ง่ือนไข  

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

79. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใด

ข้อความหนึ่ งต่อไปนี้  ตามความเหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้

เป็นอย่างอื่ น 
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(ก) เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ

งบการเงินดังกล่าวไม่ได้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บท  

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับ 

งบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร) หรือ 

(ข) เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ  

งบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ 

จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ)์ 

80. วรรคเกณฑใ์นการให้ข้อสรุป ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข หรือข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้ ประกอบ

วิชาชีพต้อง 

(ก) อธิบายและระบุจ านวนผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญเกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ ระบุได้ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิดเผยเกี่ ยวกับ  

จ านวนเงิน) เว้นแต่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ซึ่ งผู้ ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งใน 

วรรคเกณฑใ์นการให้ข้อสรุป 

(ข) อธิบายว่าการเปิดเผยข้อมูลผิดพลาดอย่างไร ในกรณีที่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินที่ เกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

(ค) อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ หากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่ งถูกก าหนดให้เปิดเผย เว้นแต่ตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่ ถูกละเว้นดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

เปิดเผยข้อมูลที่ ถูกละเว้นนั้น หากสามารถท าได้ในทางปฏบิัติ 

การไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

81. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน เนื่ องจากไม่สามารถหาหลักฐาน 

การสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่ การแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งตรวจไม่พบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย

ไปยังงบการเงิน หรือ 

(ข) ไม่ให้ข้อสรุป หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซึ่ งตรวจไม่พบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยัง

งบการเงิน  

82. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องถอนตัวจากการสอบทาน หากมีสถานการณ์ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  

 ก121- ก123) 

(ก) เนื่ องจากผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการสอบทานหลังจากผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับงาน  
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ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อให้

ข้อสรุปต่องบการเงิน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ ง  

ตรวจไม่พบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

(ค) การถอนตัวเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

83. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงิน เนื่ องจากไม่สามารถหาหลักฐาน 

การสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ งต่อไปนี้  

ตามความเหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่ น 

(ก) ยกเว้นผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นของเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่าง 

มีเง่ือนไข ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดย

ถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจากการสอบทาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้ นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ ควร) หรือ 

(ข) ยกเว้นผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นของเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่าง 

มีเง่ือนไข ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ ประกอบ

วิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

84. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงในวรรคข้อสรุปว่า 

(ก) เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปมีนัยส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพ  

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อให้ข้อสรุปต่องบการเงิน  

(ข) ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว 

85. ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุป ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขเนื่ องจากไม่สามารถ

หาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอธบิายเหตุผลที่ ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าว 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

86. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานสอบทานต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบ ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก124-ก127 และ ก148 และ ก150) 

(ก) ชื่ อ ซึ่ งระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

(ข) ผู้รับรายงานตามที่ ก าหนดโดยเง่ือนไขของงานสอบทานนั้น  

(ค) วรรคน า ซึ่ ง 

(1) ระบุงบการเงินที่ ได้รับการสอบทาน รวมถึง การระบุชื่ อของของงบแต่ละงบที่ ประกอบ

กนัเป็นงบการเงิน รวมถึง วันที่ และรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบ 
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(2) อ้างองิถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ  

(3) ระบุว่างบการเงินได้รับการสอบทานแล้ว 

(ง) ค าอธิบายเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน รวมถึงค าอธบิายว่า 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก128-ก131) 

(1) ในการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึง 

การน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควร 

(2) การควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงิน  

ที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

(จ) หากงบการเงินเป็นงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(1) ค าอธบิายถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่ จัดท า และหากจ าเป็น ควรระบุผู้ใช้งบการเงิน

นั้นหรือ อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งได้รวม

ข้อมูลดังกล่าวแล้ว  

(2) ในกรณีที่ ผู้บริหารเลือกใช้แม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับการจัดท างบการเงิน

ดังกล่าว อ้างองิในการอธบิายเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารส าหรับงบการเงิน

ดังกล่าวนั้น ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องให้เป็นที่ ยอมรับได้ด้วย 

(ฉ) ค าอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพคือการให้ข้อสรุปต่องบการเงิน รวมถึง 

การอ้างถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  และกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก132-ก133 และ ก149) 

(ช) ค าอธิบายถึงการสอบทานงบการเงินและข้อจ ากัดของการสอบทาน รวมถึงข้อความ ดังนี้   

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก134) 

(1) งานสอบทานภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ เป็นงานให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามวิธีการสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

การสอบถามผู้บริหารและบุคลากรอื่ นของกิจการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ  

(3) วิธกีารที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

อย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

(ซ) วรรคข้อสรุป ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินโดยรวม ตามย่อหน้าที่  72–85 ตาม

ความเหมาะสม 

(2) อ้างองิถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน รวมถึง

การระบุแหล่งที่ มาของแม่บทนั้น ซึ่ งไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ ประกาศ
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โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก135-ก136) 

(ฌ) เมื่ อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินเป็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

(1) ย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่ เหมาะสม ซึ่ งประกอบด้วยข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามย่อหน้าที่  72 และ 75-85 ตามความเหมาะสม  

(2) ย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่ เหมาะสม ซึ่ งประกอบด้วยค าอธิบายเหตุการณ์ที่ ท าให้เกิด  

การให้ข้อสรุปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก137) 

(ญ) อ้างถึงภาระหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ในการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ฎ) วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก144–ก147) 

(ฏ) ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก138) 

(ฐ) สถานที่ ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพ  

วรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณแ์ละวรรคเรือ่งอ่ืนในรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

87. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้องขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ ได้แสดง

หรือเปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่ งภายใต้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ ยวกับงบการเงิน ในกรณีนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเพิ่ มวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ได้แสดงไว้ใน  

งบการเงินโดยขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ วรรคดังกล่าวต้องกล่าวถึงข้อมูลที่ ได้แสดงหรือ

เปิดเผยไว้แล้วในงบการเงินเท่านั้น 

88. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีต่องบการเงิน ซึ่ งจัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ต้องมีวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ เพื่ อให้ข้อมูลกับผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่างบการเงินได้ถูกจัดท า

ขึ้ นตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นผลให้งบการเงินดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม 

ที่ จะน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก139-ก140) 

89. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเพิ่ มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หลังวรรคข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

ในงบการเงิน ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ เน้น” หรือหัวข้ออื่ นที่ เหมาะสม 

วรรคเร่ืองอื่ น 

90. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสื่ อสารเร่ืองที่ นอกเหนือจากที่ ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้

แล้วในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว เป็นเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับความเข้าใจ

ของผู้ใช้งบการเงินเกี่ ยวกับการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพและการสื่ อสารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

สื่ อสารในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หัวข้อ “เร่ืองอื่ น” หรือหัวข้ออื่ นที่ เหมาะสม 
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ความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

91. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับการร้องขอให้กล่าวถึงความรับผิดชอบอื่ น  ๆ ในการรายงานไว้ 

ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน ซึ่ งนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานในการรายงานต่องบการเงิน  ในสถานการณ์นี้  ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานดังกล่าวในส่วนที่ แยกต่างหากในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพและต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

อื่ น” หรือหัวข้ออื่ นตามความเหมาะสมกับเนื้ อหาของส่วนนั้น หลังจากส่วนของรายงานภายใต้

หัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก141-ก143)  

วนัทีใ่นรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

92. รายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลงวันที่ ก่อนวันที่ ที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพได้รับหลักฐาน  

การปฏิบัติงานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

ต่องบการเงิน รวมถึงพอใจว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก144–ก147) 

(ก) ได้มีการจัดท างบทุกงบที่ ประกอบเป็นงบการเงิน ภายใต้แม่บทการรายงานทางเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้ว  

(ข) ผู้มีอ านาจได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

เอกสารหลกัฐาน 

93. การจัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับการสอบทาน เป็นการให้หลักฐานที่ แสดงว่าการสอบทานเป็นไป

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และเป็น

บันทึกที่ เพียงพอและเหมาะสมเกี่ ยวกับเกณฑ์ในการได้มาซึ่ งรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทึกประเด็นต่าง ๆ ในการสอบทานอย่างทันท่วงที ที่ เพียงพอเพื่ อให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีประสบการณ์และไม่เกี่ ยวข้องกับการสอบทานนั้นมาก่อนสามารถเข้าใจ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก151) 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ ใช้เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

งานสอบทานและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ผลที่ ได้จากวิธกีารสอบทานและข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ได้จากผลนั้น  

(ค) เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างการสอบทาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ได้จาก

เร่ืองดังกล่าว และดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ ใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว 

94. ในการบันทกึลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ ใช้ ตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทกึ 

(ก) ผู้ปฏบิัติงานสอบทานและวันที่ ที่ งานดังกล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(ข) ผู้สอบทานงานสอบทานเพื่ อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพของงานสอบทาน วันที่ และ

ขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว 
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95. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทึกการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร  ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และ 

บุคคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัการปฏบิัติงานสอบทานเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกดิขึ้นระหว่างการสอบทาน 

รวมถึงลักษณะของเร่ืองดังกล่าว 

96. หากในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพพบข้อมูลที่ ไม่สอดคล้องกับเร่ืองที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพพบเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ส าคัญซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

บันทกึว่าได้ด าเนินการกบัความไม่สอดคล้องดังกล่าวอย่างไร 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1-2) 

 ในการปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่ งอาจแตกต่างไปจากข้อก าหนดที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับนี้  ในขณะที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

มีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพยังคงมีความรับผิดชอบที่ จะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และภาระหน้าที่ ทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดด้วย 

การสอบทานขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มกิจการ 

 การสอบทานกิจการภายในกลุ่มตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ อาจได้รับการร้องขอจาก 

ผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการ6 งานสอบทานดังกล่าว ซึ่ งปฏบิัติตามมาตรฐานงานสอบ

ทานฉบับนี้ อาจร่วมกับการร้องขอจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้ปฏิบัติงานหรือวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติม ตามความจ าเป็นในสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 (อ้างถึงย่อหน้าที่  4) 

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและ

คงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพงานให้ความเชื่ อมั่น รวมถึงงานสอบทานความรับผิดชอบ

เหล่านั้นมุ่งเน้นไปที่ การจัดให้มีเร่ืองดังกล่าวต่อไปนี้ของส านักงาน 

• ระบบการควบคุมคุณภาพ  

• นโยบายที่ เกี่ ยวข้องที่ ออกแบบมาเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมคุณภาพ 

และวิธีปฏิบัติของส านักงานเพื่ อน าไปปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้น 

รวมถึงนโยบายและวิธปีฏบิัติที่ กล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้  

○ ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

○ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

○ การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานสอบทานเฉพาะราย 

 
6 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น” ย่อหน้าที่  ก52 
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○ ทรัพยากรบุคคล 

○ การปฏบิัติงานสอบทาน 

○ การติดตามผล 

 ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานมีภาระหน้าที่ ในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ ง

ระบบการควบคุมคุณภาพเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏบิัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมาย

ที่ เกี่ ยวข้อง  

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ7 

 ข้อก าหนดของประเทศที่ กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ งระบบ

การควบคุมคุณภาพ มีข้อก าหนดเทยีบเท่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 เป็นอย่างน้อย 

เมื่ อได้ระบุทุกองค์ประกอบในย่อหน้า ก3 และก าหนดภาระหน้าที่ ให้ส านักงานบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของข้อก าหนดตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (อ้างถึงย่อหน้าที่  5–8 และ 14) 

 การสอบทานงบการเงินอาจใช้ปฏิบัติในกิจการประเภทต่าง ๆ ซึ่ งแตกต่างกันด้วยประเภทหรือ

ขนาด หรือด้วยระดับของความซับซ้อนในงบการเงิน ในบางประเทศ การสอบทานงบการเงินของ

กิจการบางประเภทอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ และข้อก าหนดในการรายงานของ

ประเทศนั้น ๆ 

 การสอบทานอาจปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น อาจถูกก าหนดให้ปฏิบัติส าหรับ

กิจการที่ ได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดที่ ระบุในกฎหมายหรือข้อบังคับส าหรับการตรวจสอบที่ จ าเป็น 

การสอบทานอาจได้รับการร้องขอโดยสมัครใจ เช่น เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินส าหรับข้อตกลง

ภายใต้สญัญา หรือเพื่ อสนับสนุนข้อตกลงการจัดหาเงินทุน 

วตัถุประสงค ์(อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน หาก 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพออกรายงานหรือถูกเรียกร้องให้ออกรายงานส าหรับงานสอบทาน  

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน เนื่ องจากไม่สามารถหาหลักฐาน 

การสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ไม่ถูกตรวจพบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอันเป็น

สาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 สถานการณ์ของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึง 

การถูกจ ากดัขอบเขต) อาจเกดิขึ้นจาก 

 
7
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  11 
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(ก) สถานการณ์ที่ อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ  

(ข) สถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกบัวิธกีารสอบทาน หรือเวลาการปฏบิัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ 

(ค) การถูกจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  

เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพถูกจ ากดัขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นก่อนการตอบรับงานหรือระหว่างการปฏบิัติงาน 

ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

การใชค้ าวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล” 

 ความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจะแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ และกิจการประเภทต่าง ๆ ความแตกต่างนี้ มีผลกระทบต่อแนวทางที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปรับใช้ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลตามมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบับนี้  ดั งนั้ น  ข้อความว่า  “ผู้ บ ริหาร และ ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

ตามความเหมาะสม” ที่ ปรากฎในที่ ต่างๆในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ มีเจตนาเพื่ อเตือน 

ผู้ประกอบวิชาชีพถึงความจริงที่ ว่าสภาพแวดล้อมในกิจการที่ แตกต่างกันอาจมีโครงสร้างและ

ข้อตกลงในการบริหารและการก ากบัดูแลที่ แตกต่างกนั 

 ความรับผิดชอบที่ หลากหลายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทางการเงินและการรายงาน  

ทางการเงินแก่บุคคลภายนอกเป็นของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น  

• ทรัพยากรและโครงสร้างของกจิการ  

• บทบาทเฉพาะของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลภายในกิจการตามที่ ก าหนดใน

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือหากกิจการไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเป็น

ทางการหรือตามข้อตกลงที่ เป็นความรับผิดชอบของกจิการ (ตัวอย่างเช่น ตามที่ บันทกึไว้ใน

สญัญา โครงสร้างองค์กร หรือในเอกสารการก่อตั้งกจิการ) 

ตัวอย่างเช่น ในกจิการขนาดเลก็ มักจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างบทบาทในการบริหารและบทบาทใน

การก ากับดูแล ในกิจการที่ ขนาดใหญ่กว่า ผู้บริหารมีความรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการของ

ธุรกิจ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ และการรายงาน ขณะที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลติดตาม

ดูแลเกี่ ยวกับการบริหาร ในบางประเทศ หน้าที่ ในการจัดท างบการเงินของกิจการเป็นความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล และในบางประเทศเป็นหน้าที่ ของผู้บริหาร 

ความเชือ่มั่นอย่างจ ากดั – การใชค้ าว่าหลกัฐานการสอบทานทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

17(ฉ)) 

 หลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอท าให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด เพื่ อสนับสนุน

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ หลักฐานการสอบทานต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการสอบทาน

ในระหว่างการสอบทาน 
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การปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ก าหนดให้สอบทาน  

งบการเงิน ในกรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวแตกต่างจากข้อก าหนดในมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบับนี้  การปฏบิัติงานสอบทานตามกฎหมายหรือข้อบังคับจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

 ส่วน ก ของประมวลจรรยาบรรณก าหนดหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องปฏิบัติตาม และให้กรอบแนวคิดในการประยุกต์หลักการเหล่านั้น หลักการพื้ นฐาน 

ได้แก่ 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ 

(ง) การรักษาความลับ  

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ส่วน ข ของประมวลจรรยาบรรณแสดงถึงการน ากรอบแนวคิดไปประยุกต์ในสถานการณ์เฉพาะ 

ในการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ก าหนดให้ระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 ในกรณีของงานสอบทานงบการเงิน ประมวลจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเป็น

อิสระจากกิจการที่ งบการเงินได้รับการสอบทาน ประมวลจรรยาบรรณอธิบายความเป็นอิสระว่า

ประกอบด้วยความเป็นอิสระทางด้านจิตใจและในเชิงประจักษ์ ความเป็นอิสระของผู้ประกอบ

วิชาชีพถือเป็นมาตรการป้องกันความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อสรุปโดยไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อสิ่ งที่ มีอทิธพิลที่ อาจส่งผลต่อการประนีประนอมเพื่ อให้ได้ข้อสรุปนั้น ความเป็นอสิระ

ช่วยเพิ่ มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต 

เที่ ยงธรรม และรักษาทศันคติของความสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

 การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่ งจ าเป็นในการประเมินหลักฐานการสอบทาน

อย่างระมัดระวัง การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งข้อสงสัยเกี่ ยวกับ 

ความขัดแย้งของข้อมูล และการสอบสวนหลักฐานการสอบทานที่ ขัดแย้งกัน และการตั้งข้อสงสัย

เกี่ ยวกบัความน่าเชื่ อถือของค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถามและข้อมูลอื่ นที่ ได้รับจากผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณา

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบทานที่ ได้รับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
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 การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพระมัดระวังในเร่ือง

ต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น 

• หลักฐานการสอบทานที่ ขัดแย้งกบัหลักฐานอื่ นที่ ได้รับ 

• ข้อมูลที่ ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้รับจาก  

การสอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานการสอบทาน 

• เง่ือนไขที่ อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตที่ อาจเกดิขึ้น 

• สถานการณ์อื่ น ๆ ที่ ชี้ ให้เหน็ถึงความจ าเป็นที่ ต้องใช้วิธกีารสอบทานเพิ่ มเติม 

 การด ารงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการสอบทานเป็นเร่ืองที่ จ าเป็น 

หากผู้ประกอบวิชาชีพต้องการลดความเสี่ ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการมองข้ามสถานการณ์

ที่ ผิดปกติ 

• การได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ เกนิความจริงจากหลักฐานที่ ได้รับ 

• การใช้ข้อสมมติที่ ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ    

สอบทานและการประเมินผลการสอบทาน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพควรค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์และความน่าเชื่ อถือของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการ อย่างไรกต็าม ความเชื่ อที่ ว่าผู้บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีความซื่ อสัตย์และความน่าเชื่ อถือ  ไม่ได้ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ลดความจ าเป็นในการคงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือท าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพสามารถยอมรับหลักฐานการสอบทานที่ ไม่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ในการสอบทาน 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏบิัติงานสอบทานที่ เหมาะสมเนื่ องจาก

การตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้

และความจ าเป็นในการตัดสินใจอย่างรอบคอบตลอดการปฏิบัติงานสอบทาน ก าหนดให้น าความรู้

และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องไปปรับใช้กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานสอบทาน การใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ 

• การตัดสนิใจเกี่ ยวกบัความมีสาระส าคัญ รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

สอบทานที่ ใช้เพื่ อให้บรรลุข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ และเพื่ อรวบรวม

หลักฐานการสอบทาน 

• เมื่ อประเมินว่าหลักฐานที่ ได้รับจากวิธีการสอบทานที่ ใช้ลดความเสี่ ยงของงานให้อยู่ในระดับ

ที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานสอบทานหรือไม่ 

• เมื่ อพิจารณาการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องของกจิการไปปฏบิัติ 

• เมื่ อให้ข้อสรุปต่องบการเงินจากหลักฐานการสอบทานที่ ได้รับรวมถึงการพิจารณา 

ความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ ก าหนดโดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 
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 ลักษณะเด่นของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพคือ การใช้ดุลยพินิจ

โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการใช้ทักษะและ

เทคนิคการให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ จ าเป็นในการใช้ดุลยพินิ จ

อย่างสมเหตุสมผล การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ยากหรือที่ มีข้อโต้แย้งในระหว่างการปฏบิัติงาน

สอบทาน ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน และระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทานกับกลุ่มอื่ น 

ในระดับที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกส านักงาน จะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้ 

ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในงานสอบทานใด ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพทราบตลอดการสอบทาน รวมถึง 

• ความรู้ที่ ได้รับจากงานสอบทานเกี่ ยวกบังบการเงินของกจิการในงวดก่อนที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงระบบ

บัญชีของกิจการ และการปรับใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในอุตสาหกรรมที่

กจิการนั้นด าเนินธุรกจิ 

• ขอบเขตการจัดท าและการน าเสนองบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจประเมินได้จากการพิจารณาว่า ดุลยพินิจนั้นสะท้อนให้

เห็นถึงการน าหลักการให้ความเชื่ อมั่นและหลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ 

ดุลยพินิจนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพทราบ

จนถึงวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องกระท าตลอดการสอบทานและต้องมีการบันทึกไว้

อย่างเหมาะสมตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่อาจใช้เป็นเหตุผลของการตัดสินใจที่ ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ

งานสอบทานหรือหลักฐานการสอบทานที่ ได้รับ 

การควบคุมคุณภาพในระดบังานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24–25) 

 ทกัษะและเทคนิคในการให้ความเชื่ อมั่น รวมถึง 

• การประยุกต์การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการวางแผนและปฏบิัติงานให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งรวมถึงการรวบรวมและการประเมิน

หลักฐานการสอบทาน 

• การท าความเข้าใจระบบสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ และข้อจ ากดัของการควบคุมภายใน 

• การเชื่ อมโยงการพิจารณาความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงของงานกับลักษณะ  ระยะเวลา 

และขอบเขตของวิธกีารสอบทาน 

• การประยุกต์วิธีการสอบทานที่ เหมาะสมในการสอบทาน ซึ่ งอาจรวมถึง วิธีการประเภทอื่ น ๆ 

นอกจากการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (เช่น การตรวจสอบ การทดสอบ 

การค านวณ การทดสอบโดยการปฏบิัติซ า้ การสงัเกตการณ์ และการขอค ายืนยัน) แนวปฏิบัติ

ในการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างมีระบบ  
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• การใช้ทกัษะและแนวปฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องในการเขียนรายงานส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

 ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทานมีความรับผิดชอบ

ในการน าวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกบังานสอบทานไปปฏบิัติกบังานสอบทานและ

จัดหาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องให้แก่ส านักงานเพื่ อช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัความเป็นอสิระ 

 การกระท าของหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทานและข่าวสารที่ เหมาะสมที่ สื่ อสารให้แก่สมาชิกใน

กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบทาน  ในบริบทของหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทาน  ซึ่ งเกี่ ยวกับ 

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานสอบทานแต่ละงาน ให้เน้นความจริงที่ ว่าคุณภาพ 

มีความจ าเป็นในการปฏบิัติงานสอบทาน และมีความส าคัญต่อคุณภาพของงานสอบทานของ  

(ก) การปฏบิัติงานที่ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

(ข) การปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่ เกี่ ยวข้อง 

(ค) การเสนอรายงานการสอบทานที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ 

(ง) ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทานในการเสนอประเดน็ปัญหาโดยไม่ต้องเกรงกลัว

การตอบโต้ 

 เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือองค์กรอื่ นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่ น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน 

มีสทิธทิี่ จะเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทาน

อาจเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบั 

• ความรู้ความสามารถของบุคลากร จากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ของส านักงาน 

• ความเป็นอิสระจากการรวบรวมและการสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้อง

ของส านักงาน 

• การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื่ องของ

ส านักงาน 

• การปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อก าหนดทางกฎหมายจากกระบวนการติดตามผลของ

ส านักงานในการพิจารณาข้อบกพร่อง ซึ่ งพบในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่

อาจมีผลกระทบต่องานสอบทาน หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทานอาจพิจารณามาตรการที่

ส านักงานใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  

 ข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ ว่างานสอบทานงานใด 

งานหนึ่ งไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  

หรือเป็นข้อบ่งชี้ ว่ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่เหมาะสม 

การมอบหมายงานใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ข)) 

 ในการพิจารณาความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทานโดยรวมหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานสอบทานอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบทาน เช่น 
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• ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในงานสอบทานที่ มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั 

โดยพิจารณาจากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในงานที่ เหมาะสม 

• ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงความเชี่ ยวชาญด้านสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง  และ 

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องในด้านการบัญชีหรือการให้ความเชื่ อมั่น 

• ความรู้ เกี่ ยวกบัอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องที่ ลูกค้าด าเนินธุรกจิอยู่ 

• ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

การตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้และงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ง)(1)) 

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ส านักงานพิจารณาว่า

จ าเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ ก่อนการตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่ และเมื่ อต้องตัดสินใจว่าจะ

คงไว้ซึ่ งงานกับลูกค้ารายเดิมต่อไปหรือไม่ และเมื่ อพิจารณาตอบรับงานใหม่กับลูกค้ารายเดิม 

ข้อมูลที่ ช่วยในการพิจารณาว่าการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพัน ธ์กับลูกค้าและ 

งานสอบทานมีความเหมาะสมหรือไม่ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกบั 

• ความซ่ือสตัย์สจุริตของเจ้าของกจิการ ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• เร่ืองส าคัญต่าง ๆ ที่ พบในระหว่างงานสอบทานปัจจุบันหรืองานสอบทานคร้ังก่อนและ

ผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธ์ 

 หากหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานสอบทานมีเหตุให้สงสัยในความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารในระดับซึ่ งอาจ

กระทบกับการปฏิบัติงานสอบทานที่ เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ จะไม่เหมาะสม

ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพจะรับงานสอบทาน เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เพราะการตอบรับ

งานอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีส่วนเกี่ ยวข้องกบังบการเงินของกิจการในลักษณะที่ ไม่เหมาะสม 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ และงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  29) 

 การพิจารณาของผู้ ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับการรับงานสอบทานที่ ต่อเนื่ องและข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณซึ่ งรวมถึงความเป็นอิสระนั้นจะเกดิขึ้นตลอดระยะเวลาที่ สอบทานตามเง่ือนไขและ

สถานการณ์ที่ เปล่ียนไป การปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ เกี่ ยวข้องกับการรับงานสอบทานที่ ต่อเนื่ องและ

การประเมินข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (รวมถึงความเป็นอิสระ) เมื่ อเร่ิมงานสอบทาน 

สื่ อสารให้เห็นถึงการตัดสินใจและการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพก่อนที่ จะปฏิบัติงานสอบทาน  

ในขั้นตอนที่ ส าคัญของการสอบทาน 

ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และงานสอบทาน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  29) 

 งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจถูกยอมรับเมื่ อการปฏิบัติงานแสดงถึงลักษณะบางประการเท่านั้น 8  

ซึ่ งมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานสอบทาน 

 
8 แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ย่อหน้าที่  17 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 32 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์ที่ มีเหตุผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  29(ก)(1)) 

 อาจเป็นไปไม่ได้ที่ จะถือว่างานนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ มีเหตุผล ตัวอย่างเช่น หาก 

(ก) มีข้อจ ากดัอย่างมีนัยส าคัญต่อขอบเขตของงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพสงสัยว่าผู้ ว่าจ้างตั้งใจที่ จะน าชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพไปเกี่ ยวข้องกับ  

งบการเงินในลักษณะที่ ไม่เหมาะสม 

(ค) งานสอบทานมีวัตถุประสงค์เพื่ อปฏบิัติตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

และกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนดให้งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ 

งานการสอบทานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  29(ก)(2)) 

 เมื่ อความเข้าใจเบื้ องต้นของผู้ ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ของงานสอบทานบ่งชี้ ว่ า 

การรับงานสอบทานอาจไม่เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาแนะน างานประเภทอื่ น ทั้งนี้

ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเชื่ อว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

เหมาะสมกว่าการสอบทาน ในกรณีอื่ น ๆ หากสถานการณ์ของงานขัดขวางการปฏิบัติงานให้ 

ความเชื่ อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแนะน างานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน หรืองานบริการ

ทางด้านบัญชีอื่ น ๆ ที่ เหมาะสม 

ข้อมลูที่ จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  29(ค)) 

 ตัวอย่างหนึ่ งที่ อาจท าให้ผู้ ประกอบวิชาชีพมีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 

การสอบทานนั้นจะมีอยู่หรือจะน่าเชื่ อถือ คือเมื่ อมีข้อสงสัยว่าบันทึกทางบัญชีที่ จ าเป็นต่อ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอย่างมาก การพิจารณานี้  

ไม่มุ่งเน้นที่ ความต้องการที่ เกิดขึ้ นในระหว่างการสอบทานเพื่ อช่วยผู้บริหารผ่านการแนะน า

รายการปรับปรุงที่ จ าเป็นเพื่ อให้งบการเงินที่ จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารเสรจ็สิ้น 

เงือ่นไขเบ้ืองตน้ส าหรบัการตอบรบังานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ยังก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเร่ืองบางประการ ซึ่ งมีความ

จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหารของกิจการที่ ต้องเห็นชอบ ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุม

ของกจิการ ก่อนผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับงาน 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ก)) 

 เง่ือนไขส าหรับการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น คือการที่ หลักเกณฑ์9 ที่ ถูกอ้างถึงในค าจ ากัดความของ

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความเหมาะสม และเผยแพร่ให้กับผู้ ใช้ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย10ส าหรับ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องใ ห้

หลักเกณฑ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ จะใช้ในการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงรวมถึงการแสดงรายการ 

 
9
 แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ย่อหน้าที่  34 

10
 แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ย่อหน้าที่  17(ข)(2) 
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ที่ ถูกต้องของงบการเงินตามที่ ควรที่ เกี่ ยวข้องกัน แม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ืองเป็น

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรในขณะที่ เร่ืองอื่ น ๆ เป็นแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของ

งบการเงิน รวมถึงส่วนประกอบของงบการเงินที่ สมบูรณ์ 

ความยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

 หากปราศจากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้ ผู้บริหารจะไม่มีเกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการ

จัดท างบการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการสอบทานงบการเงิน 

 การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับการยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ประยุกต์ในงบการเงินจัดท าขึ้ นในบริบทของความเข้าใจของผู้ ประกอบวิชาชีพว่าใครคือ  

ผู้ใช้งบการเงินเป้าหมาย ผู้ใช้งบการเงินเป้าหมายคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ผู้ประกอบวิช าชีพ

จัดท ารายงานให้ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถระบุทุกคนที่ อ่านรายงานที่ ให้ความเชื่ อ มั่น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ มีบุคคลจ านวนมากเข้าถึงงบการเงิน 

 ในหลายกรณี หากไม่มีข้อบ่งชี้ ของการขัดแย้ง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีข้อสมมติว่าแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องสามารถยอมรับได้ (ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินซึ่ งถูกก าหนด

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ เพื่ อใช้ในการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปส าหรับ

กจิการเฉพาะประเภท) 

 ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับการยอมรับได้ของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงินประกอบด้วย 

• ลักษณะของกิจการ (ตัวอย่างเช่น เป็นบริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือ เป็นองค์กรที่ ไม่หวัง 

ผลก าไร) 

• วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เป็นงบการเงินที่ ถูกจัดท าขึ้ นเพื่ อเป็นไปตาม 

ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ที่ หลากหลาย หรือจัดท าขึ้นตามความต้องการ

ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม) 

• ลักษณะของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เป็นงบการเงินชุดสมบูรณ์ หรือเป็นแค่เฉพาะ 

งบการเงินเดี่ ยว)  

• กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

 หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้จัดท างบการเงินไม่สามารถยอมรับได้ในส่วนของวัตถุประสงค์

ของงบการเงิน และผู้บริหารไม่ยินยอมที่ จะใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เป็นที่ ยอมรับใน  

ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปฏเิสธงาน 

 ข้อบกพร่องของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งบ่งชี้ ว่าแม่บทไม่สามารถยอมรับได้อาจ

ถูกค้นพบภายหลังจากการรับงานสอบทาน หากการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินนั้นไม่ได้ถูก

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้บริหารอาจตัดสินใจที่ จะใช้แม่บทอื่ น ซึ่ งสามารถยอมรับได้ 
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เมื่ อผู้บริหารท าตามที่ ก าหนด มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพตกลงตาม

ข้อตกลงใหม่ในการรับงานสอบทานกับผู้บริหาร เพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ข) และ 37(จ)) 

 งบการเงินที่ ต้องได้รับการสอบทาน คืองบการเงินของกิจการที่ จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการ

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนด 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ ก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรกต็าม การสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้ เป็นการสอบทานบนหลักการที่ ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่ เหมาะสม) ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็นพื้ นฐานของการปฏิบัติงานสอบทาน 

การสอบทานงบการเงินไม่ได้ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการ  

ก ากบัดูแล 

 ในการจัดท างบการเงินซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการก าหนดประมาณการทางบัญชีที่ สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ และต้องเลือกและ 

น านโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมไปปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวต้องกระท าในบริบทของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

 เนื่ องจากเง่ือนไขเบื้องต้นมีความส าคัญต่อการปฏบิัติงานสอบทานงบการเงิน มาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องได้ รับค ายืนยันของผู้ บริหารว่ามีความเข้าใจใน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารก่อนตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับค ายืนยันของ

ผู้บริหารเป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของผู้บริหารจะถูกบันทึก 

ในข้อตกลงในการรับงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้น 

 หากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ไม่รับหรือจะไม่รับทราบ 

ความรับผิดชอบของตนเกี่ ยวกับงบการเงิน ถือเป็นความไม่เหมาะสมหากผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตอบรับงานสอบทาน เว้นแต่มีข้อก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ในสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพถูกก าหนดให้ตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องอธิบายต่อผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลถึงความส าคัญของเร่ืองเหล่านี้และนัยต่องานการสอบทาน 

ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติมเมือ่ถอ้ยค าในรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  34–35) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสอบทาน

ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบทาน กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การสอบทาน ซึ่ งอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏเิสธงานสอบทาน หากสามารถท าได้ ตัวอย่างเช่น หาก  

• ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่สามารถยอมรับได้ หรือ 
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• รูปแบบหรือข้อความที่ ก าหนดในรายงานผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในรูปแบบหรือในเนื้อหา ซึ่ ง

แตกต่างจากแบบหรือข้อความที่ ก าหนดโดยมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้อย่างมีนัยส าคัญ 

ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  การสอบทานที่ ปฏิบัติในสถานการณ์เหล่านี้ถือว่าไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  และผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ในรายงานที่ ออกเพื่ องานสอบทาน โดยไม่ค านึงว่าผู้ประกอบวิชาชีพ

ไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างถึงการสอบทานว่าได้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับมาตรฐานงานสอบทาน 

อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเร่ืองการรายงานในขอบเขตที่ สามารถปฏิบัติได้ ในกรณีที่ เหมาะสม  

เพื่ อหลีกเลี่ ยงความเข้าใจผิดผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาเพิ่ มข้อความในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพว่าการสอบทานไม่ได้ปฏบิัติโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังาน 

หนังสอืตอบรับงานสอบทานหรือรูปแบบอื่ นของการเหน็ชอบที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่  37) 

 สิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และผู้ประกอบวิชาชีพ คือ การที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพส่งหนังสือตอบรับงานสอบทานก่อนเร่ิมการสอบทานเพื่ อช่วยหลีกเล่ี ยง 

ความเข้าใจผิดเกี่ ยวกบัการสอบทาน 

รูปแบบและเนื้อหาในหนังสอืตอบรับงานสอบทาน 

 รูปแบบและเนื้ อหาในหนังสือตอบรับงานสอบทานอาจแตกต่างกันส าหรับแต่ละงานสอบทาน

นอกเหนือจากเร่ืองที่ ก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  หนังสือตอบรับงานสอบทานอาจ

อ้างถึง ดังตัวอย่างเช่น  

• ข้อตกลงเกี่ ยวกบัการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นและผู้เชี่ ยวชาญในงานการสอบทาน 

• ข้อตกลงกบัผู้ประกอบวิชาชีพคนก่อน (หากม)ี ในกรณีที่ เป็นการสอบทานปีแรก 

• ข้อเทจ็จริงที่ ว่าการสอบทานไม่ได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดตามกฎหมายหรือความต้องการของ

บุคคลภายนอกในการตรวจสอบ 

• ความคาดหวังว่าผู้บริหารจะให้หนังสอืรับรองแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ความเห็นชอบของผู้บริหารในการแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริง ซึ่ งอาจกระทบ

ต่องบการเงินที่ ผู้บริหารอาจรับทราบระหว่างวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพถึงวันที่  

ที่ งบการเงินออกเผยแพร่ 

• ค าร้องขอถึงผู้บริหารในการรับทราบถึงการได้รับหนังสือตอบรับงานสอบทานและเหน็ชอบ

ข้อตกลงในการรับงานตามที่ ระบุไว้ในหนังสอืตอบรับงานนั้น 

การสอบทานกจิการภายในกลุ่ม 

 ผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกิจการอาจร้องขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานสอบทานต่อ

งบการเงินของกจิการภายในกลุ่ม โดยขึ้นอยู่กบัค าสั่งของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ การสอบทาน
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ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มอาจปฏบิัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการอาจระบุวิธีการสอบทานเพิ่ มเติมเพื่ อเพิ่ มงานที่ ท าส าหรับการสอบทานซึ่ งปฏิบัติ

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้   เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติการสอบทานเป็นผู้สอบบัญชีของ

งบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม การสอบทานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับนี้  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  37(จ)) 

 ในสถานการณ์ของงานสอบทาน หากผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าไม่มีความจ าเป็นที่ จะบันทกึข้อตกลง

บางอย่างของงานสอบทานในหนังสือตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพยังคงถูกก าหนดตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ให้ได้รับความเห็นชอบที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร และ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลตามความเหมาะสม ว่าได้รับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบตามที่

ก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ความเห็นชอบที่ เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ อาจใช้ข้อความ 

ในกฎหมายหรือข้อบังคับ หากกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวก าหนดความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารที่ เทยีบเท่ากบัความรับผิดชอบที่ กล่าวมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  37) 

 ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานสอบทานแสดงไว้ในภาคผนวก 1  

การสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่  38) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสนิใจที่ จะไม่ส่งหนังสอืตอบรับงานสอบทานฉบับใหม่หรือข้อตกลงที่ เป็น

ลายลักษณ์อกัษรอื่ น ๆ ในแต่ละงวด อย่างไรกต็าม ปัจจัยดังต่อไปนี้อาจแสดงถึงความเหมาะสมที่

จะปรับปรุงข้อตกลงในการรับงานสอบทาน หรือเพื่ อแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ทราบถึงข้อตกลงในงานสอบทานที่ มีอยู่เดิม 

• ข้อบ่งชี้ ใด ๆ ว่าผู้บริหารเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบทาน 

• การปรับปรุง หรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ ในการรับงานสอบบัญชี 

• การเปลี่ ยนแปลงล่าสดุของผู้บริหารระดับสงูของกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในความเป็นเจ้าของ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในลักษณะหรือขนาดธุรกจิของกจิการ  

• การเปลี่ ยนแปลงในกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่ มีผลกระทบต่อกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบทาน 

การร้องขอที่ จะเปลี่ ยนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  39) 

 การร้องขอจากกิจการให้ผู้ประกอบวิชาชีพเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทานอาจเป็นผล

มาจากหลายปัจจัย รวมถึง 

• การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ที่ กระทบต่อความต้องการงานบริการ 
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• ความเข้าใจผิดเกี่ ยวกบัลักษณะของการสอบทานตามข้อตกลงเดิม 

• ข้อจ ากัดต่อขอบเขตของงานสอบทานไม่ว่าก าหนดโดยผู้บริหารหรือเป็นสาเหตุจาก

สถานการณ์อื่ น 

 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ กระทบต่อความต้องการของกิจการหรือความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ

ลักษณะของการสอบทานที่ ถูกร้องขอตามข้อตกลงเดิมอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่ สมเหตุสมผล

ส าหรับการร้องขอในการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในงานสอบทาน 

 ในทางตรงข้าม การเปล่ียนแปลงอาจถูกพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผล หากปรากฏว่าการเปล่ียนแปลง

เกี่ ยวข้องกับข้อมูลซึ่ งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่น่าพอใจ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับรายการที่ มีสาระส าคัญ  

ในงบการเงิน และผู้บริหารร้องขอที่ จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็นงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง 

เพื่ อหลีกเล่ียงการแสดงข้อสรุปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

การร้องขอที่ จะเปลี่ ยนแปลงลักษณะของงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  40) 

 ก่อนการเห็นชอบที่ จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็นงานประเภทอื่ นหรือการบริการที่ เกี่ ยวข้อง  

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติงานสอบทานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานงานสอบทาน  

ฉบับนี้  อาจจ าเป็นที่ ต้องประเมินผลกระทบตามสญัญาหรือทางกฎหมายเกี่ ยวกบัการเปล่ียนแปลง 

ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกบัเหตุการณ์ตามที่ อ้างถึงในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

 หากผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่ามีข้อพิสูจน์ที่ สมเหตุสมผลที่ จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็น  

งานประเภทอื่ นหรืองานบริการที่ เกี่ ยวข้อง  การปฏิบัติงานในงานสอบทานจนถึงวันที่ ของ 

การเปลี่ ยนแปลงอาจเกี่ ยวข้องกบังานที่ ถูกเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม การปฏบิัติงานที่ ถูกก าหนด

และการออกรายงานควรเหมาะสมกับงานที่ ถูกปรับเปล่ียนไป เพื่ อที่ จะหลีกเล่ียงความสับสนของ

ผู้อ่าน การจัดท ารายงานเกี่ ยวกบังานประเภทอื่ นหรืองานบริการที่ เกี่ ยวข้องจะไม่รวมการอ้างถึง 

(ก) งานสอบทานเดิม หรือ 

(ข) วิธีใด ๆ ที่ อาจปฏิบัติในงานสอบทานเดิม ยกเว้นงานสอบทานที่ ถูกเปล่ียนแปลงเป็นงานที่

ปฏิบัติตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน และ ดังนั้นการอ้างถึงวิธีปฏิบัติคือส่วนประกอบปกติของ

การรายงาน 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  42) 

 ในงานสอบทาน การสื่ อสารของผู้ประกอบวิชาชีพกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลอยู่ใน

รูปแบบของ 

(ก) การสอบถามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพกระท าระหว่างการปฏบิัติตามวิธกีารสอบทาน  

(ข) การสื่ อสารอื่ น ๆ ในบริบทของการติดต่อสื่ อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ อให้

เข้าใจในประเดน็ที่ เกิดขึ้นและเพื่ อช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานที่ ดีส าหรับ

งานสอบทาน 
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 ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการสื่ อสารจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ของงาน ซึ่ งปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง

นั้นรวมถึงความส าคัญและลักษณะของแต่ละเรื่ อง และแนวทางการด าเนินการใด ๆ ที่ คาดหวังให้

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลด าเนินการ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะสื่ อสาร

อุปสรรคที่ ส าคัญที่ พบในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทานโดยเร็วที่ สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้หาก

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลสามารถที่ จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ  

ในการแก้ไขอุปสรรคนั้น 

 กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจ ากัดไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อสารเร่ืองบางเร่ืองให้กับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลด าเนินการได้รับทราบ เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามเร่ืองการสื่ อสาร หรือ

การด าเนินการอื่ นที่ อาจเป็นการขัดขวางการสืบสวนการกระท าที่ ผิดกฎหมายที่ เกิดขึ้ นจริงหรือ

สงสัยว่าจะเกิดขึ้นของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในบางสถานการณ์ ความขัดแย้งที่ อาจเกิดขึ้นระหว่าง

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองของการเกบ็รักษาความลับและความรับผิดชอบ 

ในเรื่ องของการสื่ อสารอาจมีความซับซ้อนในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาที่

จะขอค าแนะน าทางด้านกฎหมาย 

การสือ่สารเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสอบทาน 

 เร่ืองต่าง ๆ ที่ จะแจ้งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ภายใต้

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  อาจรวมถึง 

• ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในงานสอบทาน ตามที่ ระบุในหนังสือตอบรับงาน 

สอบทานหรือรูปแบบอื่ นที่ เหมาะสมของการเหน็ชอบที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร 

• เร่ืองที่ ส าคัญที่พบจากการสอบทาน ตัวอย่างเช่น 

o ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญของ  

วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการ รวมถึงนโยบายบัญชี การประมาณการทางบัญชี และ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

o เร่ืองส าคัญที่ พบจากการปฏิบัติงานตามวิธีการสอบทาน รวมถึง สถานการณ์ที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นที่ ต้องใช้วิธีการสอบทานเพิ่ มเติมภายใต้

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจขอค ายืนยันจากผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากับดูแลว่ามีความเข้าใจที่ ตรงกันในข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับ

ธุรกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะนั้น ๆ 

o เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้ น ซึ่ งอาจน าไปสู่การให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

o อุปสรรคส าคัญที่ พบในระหว่างการสอบทาน (หากม)ี ตัวอย่างเช่น การไม่ได้รับข้อมูล

ที่ คาดว่าน่าจะจัดหาได้ การไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นต่อการสอบทาน หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ ผู้บริหารก าหนดขึ้น ในบางสถานการณ์ อุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวที่ ผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมิได้กล่าวถึง อาจก่อให้เกิดการถูกจ ากัดขอบเขตของ
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การสอบทาน ซึ่ งอาจน าไปสู่การให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

หรือการถอนตัวจากงานสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะ 

 ในบางกจิการ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการแห่งหนึ่ งอาจเป็นคนละบุคคลกัน 

ในสถานการณ์นี้  ผู้บริหารของกจิการอาจมีความรับผิดชอบในการสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลในประเด็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลด้วย การสื่ อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลในประเดน็ต่าง ๆ ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลก็

ไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ต้องสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลด้วย อย่างไรกต็าม การสื่ อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลใน

ประเดน็ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบหรือช่วงเวลาของการสื่ อสารระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ

กบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

 ในบางประเทศ อาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

• แจ้งให้หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่ บังคับใช้กฎหมายทราบถึงเร่ืองบางเร่ืองที่ ได้ 

มีการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจก าหนดให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพมีหน้าที่ ที่ ต้องแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลให้ทราบถึงการแสดงรายงานทาง

การเงินที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 

• จัดส่งส าเนาของรายงานบางรายงานที่ จัดท าส าหรับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลให้แก่

หน่วยงานการก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่ จัดหาทุน หรือในบางกรณี ท าให้รายงานเหล่านี้

สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชน 

 หากไม่ได้มีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ส าเนาเอกสารการ

สื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลแก่บุคคลภายนอกแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลก่อนที่ จะด าเนินการดังกล่าว 

การปฏิบติังานสอบทาน 

ความมีสาระส าคัญในการสอบทานงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  43) 

 การพิจารณาความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพท าในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้อง แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอธิบายเกี่ ยวกับหลักการของความมีสาระส าคัญ

ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมี

สาระส าคัญในความหมายที่ ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า   

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ 

หากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการใดรายการหนึ่ งหรือทุกรายการโดยรวมจะ

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้ 

งบการเงิน  
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• การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม  และ

ผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณาจาก

ทั้งสององค์ประกอบ 

• การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระส าคัญต่อผู้ ใช้งบการเงินจะขึ้ นอยู่กับการพิจารณา 

ความต้องการข้อมูลพื้ นฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีต่อผู้ใช้งบการเงินรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่ งความต้องการของผู้ ใช้งบการเงินเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากจะไม่ถูกน ามา

พิจารณา 

 หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การอธบิายหลักการของความมีสาระส าคัญ 

ให้กรอบในการอ้างอิงแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดความมีสาระส าคัญของการสอบทาน 

หากไม่แสดง การพิจารณาข้างต้นให้กรอบในการอ้างองิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

 การก าหนดความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพและขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงิน

ของผู้ ใช้งบการเงิน ดังนั้น จึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพจะตั้ งข้อสมมติว่า  

ผู้ใช้งบการเงิน   

• มีความรู้ตามสมควรเกี่ ยวกบักจิกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจและการบัญชี และมีความเตม็ใจ

ที่ จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล 

• มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดท า แสดงรายการ และสอบทาน ในระดับของความมี

สาระส าคัญ 

• ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่ แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ ขึ้ นอยู่กับการใช้

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ 

• ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อมูลในงบการเงิน 

นอกจากนี้  เว้นแต่งานสอบทานปฏิบัติต่องบการเงินที่ จัดท าขึ้นเพื่ อความต้องการซึ่ งเฉพาะเจาะจง

ของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ผลกระทบที่ เป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม 

ซึ่ งความต้องการข้อมูลอาจหลากหลายอย่างมาก โดยทั่วไปไม่ถูกน ามาพิจารณา 

 

 ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินโดยรวม

เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับใดของความเชื่ อมั่นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์

ส าหรับการให้ข้อสรุปในงบการเงิน 

การปรับเปลี่ ยนความมีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  44) 

 การพิจารณาความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้อง 

มีการปรับเปลี่ ยนระหว่างการสอบทานเนื่ องจากผลของ   
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• การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการสอบทาน (เช่น การตัดสินใจจ าหน่าย

ธุรกจิส่วนส าคัญของกจิการ) 

• การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงในความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีต่อกิจการ

และสภาพแวดล้อมของกิจการ ซึ่ งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามวิธีการสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับนี้  (ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการสอบทานปรากฏว่าผลการด าเนินงานทาง

การเงินที่ เกิดขึ้นจริงมีโอกาสสูงที่ จะแตกต่างอย่างมากจากผลการด าเนินงานทางการเงินสิ้นงวด

ที่ ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่ งเดิมเคยใช้ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม) 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  45–46) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดขอบเขตการท าความเข้าใจ

ในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการตามที่ ก าหนดไว้ เพื่ อปฏิบัติการสอบทานงบการเงินของ

กิจการตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาเบื้องต้นว่ามีความเข้าใจ

เพียงพอหรือไม่ที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับงานสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับของ 

ความเข้าใจในกจิการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับจะน้อยกว่าระดับความเข้าใจในกจิการของผู้บริหาร 

 การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการเป็นกระบวนการที่ ท าอย่างต่อเนื่ อง

ของการเกบ็ข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดช่วงงานสอบทาน

ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพได้มาและประยุกต์แบบซ ้า ๆ ตลอดการปฏิบัติงานสอบทาน 

รวมถึงท าความเข้าใจให้เป็นปัจจุบันเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขและสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ น   

วิธีปฏิบัติเบื้ องต้นส าหรับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งงานสอบทาน ณ ช่วงเร่ิมงานสอบทาน 

ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการและของสถานการณ์ของงานสอบทาน 

ในกรณีการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้า ความเข้าใจของผู้ ประกอบวิชาชีพหมายรวมถึง 

ความรู้ที่ ได้รับจากงานสอบทานงวดก่อนที่ ปฏิบัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งเกี่ ยวกับงบการเงินและ

ข้อมูลทางการเงินอื่ น ๆ ของกจิการ 

 การท าความเข้าใจก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิงเพื่ อให้ผู้ ประกอบวิชาชีพสามารถวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทาน และใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการสอบทาน 

โดยเฉพาะ การท าความเข้าใจต้องเพียงพอส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ จะสามารถระบุส่วนของ 

งบการเงินที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และช่วยให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพในการออกแบบและการปฏบิัติตามวิธกีารสอบทานเพื่ อตอบสนองต่อส่วนนั้น 

 ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และในแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาดังนี้  

• กจิการเป็นกจิการภายในกลุ่มกจิการ หรือบริษัทร่วมของอกีกจิการหนึ่ งหรือไม่  

• ความซับซ้อนของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

• ภาระหน้าที่ หรือข้อก าหนดเกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินของกิจการ และพิจารณาว่า

ภาระหน้าที่ หรือข้อก าหนดนั้นมีอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือในบริบท
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ของข้อตกลงการรายงานทางการเงินภายใต้การก ากับดูแลที่ เป็นทางการหรือข้อตกลงที่ เป็น

ความรับผิดชอบของกจิการ ตัวอย่างเช่น ภายใต้สญัญาที่ มีกบับุคคลภายนอก หรือไม่ 

• ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนด

จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

• ระดับของการพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลของกิจการ เกี่ ยวกับการบริหาร

และการดูแลบันทึกทางบัญชีของกิจการ และระบบการรายงานทางการเงิน ซึ่ งสนับสนุน 

การจัดท างบการเงิน กิจการขนาดเล็กมักมีพนักงานจ านวนไม่มาก ซึ่ งอาจมีอิทธิพลต่อ

ผู้บริหารในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น การแบ่งแยกหน้าที่ อาจไม่สามารถท าได้ อย่างไรกต็าม 

ในกิจการขนาดเล็กที่ บริหารจัดการโดยเจ้าของ เจ้าของที่ มีอ านาจการจัดการอาจช่วยก ากับ

ดูแลกจิการอย่างมีประสิทธิผลมากกว่าในกิจการขนาดใหญ่ ซึ่ งการก ากบัดูแลกิจการเช่นนี้ อาจ

ชดเชยข้อจ ากดัในเร่ืองการแบ่งแยกหน้าที่ ได้ 

• “ทัศนคติและท่าทีของผู้บริหารระดับสูง” และสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการ  

ซึ่ งกิจการใช้ระบุความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม

ภาระหน้าที่ เกี่ ยวกบัการรายงานทางการเงินของกจิการ 

• ระดับของการพัฒนาและความซับซ้อนของระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการ 

และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการบันทกึทางบัญชีและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของกจิการยังคงมีอยู่ 

• วิธีการของกิจการส าหรับ การบันทึก จัดประเภท และสรุปรายการ การรวบรวมข้อมูลที่

รวมอยู่ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

• ประเภทของเร่ืองที่ ต้องการรายการปรับปรุงในงบการเงินงวดก่อนของกจิการ 

การออกแบบและการปฏิบติัตามวธีิการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  47 และ 55) 

 ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ ได้วางไว้เดิม ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่า

จ าเป็นที่ จะต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้

ข้อสรุปเกี่ ยวกบังบการเงินโดยรวม ได้รับอทิธพิลจาก 

(ก) ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้   

(ข) ข้อก าหนดภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเพิ่ มเติมในการรายงาน

ซึ่ งอยู่ในกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

 เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับมอบหมายให้สอบทานงบการเงินของกลุ่มกิจการ ลักษณะ ช่วงเวลา 

และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ วางแผนไว้ยังคงมุ่งเน้นเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพส าหรับงานสอบทานตามที่ ระบุในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  แต่เน้นในบริบทของ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ  

 ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ซึ่ งเกี่ ยวกับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการสอบถาม

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการที่ ระบุสถานการณ์เฉพาะ ถูกออกแบบมาเพื่ อให้ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 43 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  สถานการณ์ของ

งานสอบทานหลากหลายอย่างมาก ดังนั้น อาจมีสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่า 

มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ จะออกแบบและปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่ น ตัวอย่างเช่น  

ในระหว่างการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงสัญญาที่ มี นัยส าคัญ  

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเลือกที่ จะอ่านสญัญา 

 ข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่ น โดยไม่ได้

เปล่ียนวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดที่ เกี่ ยวกับ  

งบการเงินโดยรวม 

รายการที่ มีนัยส าคัญหรือที่ ผิดปกติ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาการสอบทานบันทึกทางบัญชีเพื่ อระบุรายการที่ มีนัยส าคัญหรือ 

ที่ ผิดปกติที่ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสอบทาน 

การสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  46–48) 

 ในการสอบทาน การสอบถามรวมถึงการหาข้อมูลเกี่ ยวกับผู้บริหารและบุคลากรอื่ นภายในกจิการ 

ตามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าเหมาะสมส าหรับสถานการณ์ของงานสอบทาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจขยายการสอบถามเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ไม่ ใช่ข้อมูลทางการเงิน หากเหมาะสม  

การประเมินค าตอบของผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่ งของวิธกีารสอบถามด้วย 

 การสอบถามอาจรวมถึงการสอบถามเกี่ ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ โดยขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ของ

งานสอบทาน 

• เร่ืองที่ ปฏบิัติในการประชุมของเจ้าของ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล และคณะกรรมการ และ

การด าเนินการในการประชุมอื่ น (หากม)ี ซึ่ งมีผลกระทบต่อข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน 

• การสื่ อสารที่ กจิการได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับจากหน่วยงานก ากบัดูแล 

• เร่ืองที่ เกดิขึ้นระหว่างการปฏบิัติวิธีการสอบทานอื่ น เมื่ อปฏบิัติการสอบถามเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

ความขัดแย้งของข้อมูลที่ ระบุได้ ผู้ ประกอบวิชาชีพพิจารณาความสมเหตุสมผลและ 

ความสม ่าเสมอในค าตอบของผู้บริหารตามผลที่ ได้จากวิธีการสอบทานอื่ น รวมถึงความรู้

ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพในกจิการและอุตสาหกรรมที่ กิจการนั้นด าเนินธุรกจิ 

 หลักฐานการสอบทานที่ ได้รับจากวิธีสอบถามมักเป็นหลักฐานเกี่ ยวกับเจตนาของผู้บริหาร  

อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าวอาจมีจ ากดั ซึ่ งในกรณีนี้  การท าความเข้าใจประวัติ

ของผู้บริหารเกี่ ยวกบัการตัดสนิใจในเรื่ องต่าง ๆ เหตุผลในการเลือกวิธปีฏบิัติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง 

และความสามารถในการติดตามการปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ ของผู้บริหาร อาจให้ข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องซึ่ งสนับสนุนหลักฐานที่ ได้รับจากวิธีสอบถามได้ การประยุกต์การสังเกตและสงสัย 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินค าตอบของผู้บริหารมีความส าคัญ เพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

สามารถประเมินได้ว่ามีเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 44 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

 การปฏิบัติวิธีสอบถามช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาหรือการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจการ

และสภาพแวดล้อมของกิจการให้เป็นปัจจุบัน เพื่ อให้สามารถระบุส่วนของงบการเงินที่ อาจเกิด

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการรวมถึง

การทุจริต ซึ่ งอาจมีความแตกต่างหรือเกินขอบเขตที่ ระบุไว้ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ตัวอย่างเช่น 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึง

ข้อก าหนดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากบัดูแล และการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การสื่ อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้ สอบบัญชีอื่ น  

(เช่น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ)11 และ 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอื่ นใดกต็ามอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ

การท างานของผู้สอบบัญชีซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  (เช่น ข้อมูลเกี่ ยวข้องกับ

ความซ่ือสตัย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)) 

การสอบถามเกี่ ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  48(ฉ)) 

 ส าหรับกิจการขนาดเล็ก ผู้บริหารอาจไม่สามารถจัดเตรียมการประเมินแต่อาศัยความรู้ ในทาง

ธุรกจิและการคาดการณ์อนาคตในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ 

ในสถานการณ์เหล่านี้  อาจมีความเหมาะสมหากอาศัยการหารือกบัผู้บริหารเกี่ ยวกบัการคาดการณ์

และการหาแหล่งเงินทุนในระยะกลางและระยะยาวของกิจการ รวมถึงการพิจารณาข้อยืนยันของ

ผู้บริหารว่าสอดคล้องต่อความเข้าใจในกจิการของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  46–47 และ 49) 

 ในการสอบทานงบการเงิน การปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ือง

ต่อไปนี้  

• ในการได้มาหรือการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่ อให้สามารถระบุส่วนของงบการเงินที่ อาจเกดิการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ 

• ระบุความขัดแย้งของข้อมูลหรือผลต่างจากแนวโน้ม มูลค่า หรือสิ่ งปกติที่ คาดไว้ใน 

 
11

  อ่านย่อหน้าที่  225.44-225.48 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ก า ลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองน้ีในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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งบการเงิน เช่น ระดับความสอดคล้องกนัของงบการเงินกบัข้อมูลส าคัญ รวมถึงดัชนีชี้ วัดผล

การด าเนินงานที่ ส าคัญ 

• ให้หลักฐานสนับสนุนเกี่ ยวกบัวิธสีอบถามหรือวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบอื่ นที่ ได้ปฏบิัติ 

• เป็นวิธีการสอบทานเพิ่ มเติมเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่าง

ของวิธีการสอบทานเพิ่ มเติมนั้น คือ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของรายได้รายเดือนกับ

ต้นทุนระหว่างศูนย์ก าไร สาขา หรือกจิการอื่ นในกลุ่มกิจการ เพื่ อให้หลักฐานเกี่ ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้วิธกีารต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ตั้งแต่วิธกีารเปรียบเทยีบอย่าง

ง่ายจนถึงการวิเคราะห์ที่ ซับซ้อนโดยใช้วิธกีารทางสถิติขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่ อประเมินข้อมูลทางการเงินในงบการเงินโดยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ที่ มีเหตุผลระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และ 

การประเมินความสอดคล้องกันของผลกับมูลค่าที่ คาดไว้ เพื่ อระบุความสัมพันธ์และรายการที่ มี

ความผิดปกติ หรือที่ แตกต่างจากแนวโน้มหรือมูลค่าที่ คาดไว้ ผู้ประกอบวิชาชีพจะเปรียบเทยีบ

จ านวนที่ บันทกึไว้หรืออัตราส่วนที่ ใช้จ านวนที่ บันทกึไว้กับยอดที่ คาดหมายโดยผู้ ประกอบวิชาชีพ 

ซึ่ งใช้ข้อมูลที่ ได้จากแหล่งที่ มาที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างของแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ 

มักใช้ในการคาดการณ์ ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานสอบทาน รวมถึง 

• ข้อมูลทางการเงินส าหรับงวดก่อนที่ เปรียบเทียบกันได้  โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง 

ที่ ทราบแล้ว 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับผลการด าเนินงานและทางการเงินที่ คาดการณ์ไว้ เช่น งบประมาณหรือ

ประมาณการ รวมถึงการคาดการณ์จากข้อมูลระหว่างกาลหรือข้อมูลประจ าปี 

• ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประกอบของข้อมูลทางการเงินภายในช่วงเวลานั้น 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมที่ กิจการนั้นด าเนินธุรกิ จ เช่น ข้อมูลก าไรขั้นต้น หรือ 

การเปรียบเทยีบอัตราส่วนยอดขายต่อลูกหนี้การค้าของกจิการกับค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

หรือกบักจิการอื่ นที่ มีขนาดใกล้เคียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

• ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงินกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ย วข้อง เช่น 

ความสมัพันธร์ะหว่างเงินเดือนกบัจ านวนพนักงาน 

 การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพว่าข้อมูลที่ ใช้ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นที่ น่าพอใจ

ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ ต้องการของวิธีการสอบทานเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบ

วิชาชีพในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และได้รับอิทธิพลจากลักษณะและแหล่งที่ มาของ

ข้อมูล และจากสถานการณ์ที่ ได้ข้อมูลนั้นมา การพิจารณาต่อไปนี้อาจเกี่ ยวข้อง 

• แหล่งที่ มาของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจเชื่ อถือได้มากขึ้นหากได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกที่ เป็นอสิระจากกจิการ 

• การเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลที่ มี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมอาจ
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จ าเป็นต้องใช้ประกอบกับข้อมูลอื่ น หรือปรับปรุงข้อมูลเพื่ อให้สามารถเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลของกจิการที่ ผลิตและขายสนิค้าเฉพาะเจาะจง 

• ลักษณะและความเกี่ ยวข้องกันของข้อมูลที่ มี ตัวอย่างเช่น การจัดท างบประมาณของกจิการ

มีวัตถุประสงค์เพื่ อคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานมากกว่าเพื่ อใช้เป็นเป้าหมายที่ ต้องบรรลุ

หรือไม่  

• ความรู้และความเชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลและการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อให้ความมั่นใจเกี่ ยวกับความครบถ้วน ความถูกต้อง และความมีอยู่จริง 

การควบคุมอาจที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว รวมถึง การควบคุมเกี่ ยวกบัการจัดเตรียมการสอบทาน

และการดูแลงบประมาณ 

วิธกีารสอบทานเพื่ อระบุสถานการณ์เฉพาะ 

การทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  52(ก) และ (ง)) 

การสื่ อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

 กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้ประกอบวิชาชีพในบางเร่ืองต่อ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใด ๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจ

ส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย 

รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นที่ พิจารณาโดยผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

ซับซ้อนและผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่

เหมาะสม 

 รายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่

เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น เนื่ องจาก 

(ก) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องรายงาน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามที่ กล่าวไว้ในข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่  ก95) หรือ 

(ค) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการท า

เช่นนั้น (ดูย่อหน้าที่  ก96) 

 ในบางกรณี ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงาน

หรือพิจารณาว่าการรายงานการทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย
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ต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมเป็นการกระท าที่ เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นหรือไม่  

ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพท าตามขั้นตอนเพื่ อ

ตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้องกระท า

การใด ๆ เพิ่ มข้ึนหรือไม่ ซึ่ งอาจรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม12 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณชี้ แจงว่าการรายงานดังกล่าวไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ การรักษา

ความลับของลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ13 

 แม้ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องไม่รวมถึงข้อก าหนด 

ซึ่ งตอบสนองต่อการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดนั้นอาจให้สิทธผิู้ประกอบวิชาชีพรายงานการทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

 ในสถานการณ์อื่ น การรายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมอาจถูกจ ากัดอันเนื่ องมาจากหน้าที่ ของผู้สอบบัญชีในการรักษา

ความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

 ข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  52(ง) อาจเกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ ซับซ้อนและการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน 

(เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจ 

ในการก ากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพบนพื้ นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าว 

ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจพิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้ประกอบ

วิชาชีพ และผลกระทบทางวิชาชีพหรือนัยทางกฎหมายจากการด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง 

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซึ่ งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่ อง

ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  54) 

 ปัจจัยต่อไปนี้ แสดงถึงตัวอย่างของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่ งโดยล าพังหรือรวมกัน อาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญในข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่ อง  ตัวอย่างที่ แสดงไว้

ไม่ใช่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมด หรือการที่ มีเหตุการณ์และสถานการณ์ใดเพียงหนึ่ ง

เหตุการณ์หรือหนึ่ งสถานการณ์หรือมากกว่ามิได้แปลว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับความสามารถ

ในการด าเนินของกจิการเกดิขึ้นเสมอไป 
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  อ่านย่อหน้าที่  225.51-225.52 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ก า ลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 

13
  อ่านย่อหน้าที่  140.7 และย่อหน้าที่  225.53 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภ า วิ ช า ชี พบัญ ชี   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองน้ีในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองน้ีจะมีผล

บังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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ด้านการเงิน 

• มีหนี้สนิสงูกว่าสนิทรัพย์ หรือมีหนี้สนิหมุนเวียนสงูกว่าสนิทรัพย์หมุนเวียน  

• เงินกู้ ยืมที่ มีเง่ือนไขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนที่ แน่นอนโดยไม่มีเร่ืองที่ จะชี้ ให้เห็นว่า

กิจการจะช าระหนี้ หรือขอขยายเวลาช าระหนี้ ได้ หรือการใช้เงินกู้ ยืมระยะสั้นจ านวนมาก 

เพื่ อไปลงทุนในสนิทรัพย์ที่ ให้ผลตอบแทนในระยะยาว  

• ข้อบ่งชี้ที่ แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของเจ้าหนี้ รายอื่ น ๆ  

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ ซึ่ งเห็นได้จากงบการเงินในอดีต หรือ 

ประมาณการงบการเงิน  

• อตัราส่วนทางการเงินที่ ส าคัญซึ่ งแสดงถึงปัญหาในทางลบ  

• ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก หรือการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่า

สนิทรัพย์ที่ ก่อให้เกดิกระแสเงินสด  

• กจิการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามก าหนดที่ ประกาศไว้หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่ เคยท า

เป็นปกติ  

• กจิการไม่สามารถช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ได้ตามก าหนดระยะเวลา  

• กจิการไม่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  

• กจิการต้องซ้ือสนิค้าโดยช าระเงินสดทนัททีี่ ได้รับสนิค้า แทนการซื้อเชื่ อ  

• กจิการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ที่ ส าคัญหรือเพื่ อการลงทุนอื่ นที่ จ าเป็น 

ด้านการด าเนินงาน 

• ผู้บริหารมีความต้ังใจที่ จะเลิกกจิการหรือหยุดด าเนินงาน 

• การสญูเสยีผู้บริหารที่ ส าคัญโดยไม่มีผู้อื่ นมาแทน  

• การสูญเสียด้านการตลาดที่ ส าคัญ ลูกค้าที่ ส าคัญ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบ

รายใหญ่ 

• ปัญหาด้านแรงงาน  

• การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่ ส าคัญ  

• ความส าเรจ็อย่างมากของคู่แข่ง  

อื่ น ๆ 

• การไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับทุนหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอื่ น  

• กิจการอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่ งหากแพ้คดี กิจการ

จะไม่สามารถปฏบิัติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสยีหายได้ครบถ้วน  

• การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่ คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการ

อย่างรุนแรง  

• การไม่ได้ท าการประกนัหรือท าการประกนัที่ ไม่ครอบคลุมความเสยีหายที่ จะเกดิขึ้น  
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ความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้เนื่ องจาก

ปัจจัยอื่ น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ ชี้ ให้เห็นว่ากิจการไม่สามารถช าระหนี้ สินตามปกติได้ตามก าหนด  

อาจบรรเทาลงได้หากผู้บริหารมีแผนที่ จะด ารงสภาพคล่องไว้โดยใช้วิธอีื่ น ซึ่ งได้แก่ การขายสนิทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี้  หรือการเพิ่ มทุน เป็นต้น ในท านองเดียวกนั การสญูเสียผู้ขาย

วัตถุดิบรายใหญ่อาจบรรเทาลงได้ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือแหล่งสินค้าใหม่ที่ ทดแทนได้   

อย่างเหมาะสม 

การกระทบยอดงบการเงินกบับนัทึกทางบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  56) 

 โดยทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวบรวมหลักฐานการสอบทานว่างบการเงินตรงกันกับหรือ

กระทบยอดกับบันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง โดยการตรวจจ านวนเงินและยอดคงเหลือใน  

งบการเงินกับบันทกึทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือบันทกึหรือตารางสรุป 

ซึ่ งสะท้อนถึงความถูกต้องตรงกันหรือการกระทบยอดของจ านวนเงินในงบการเงินกับบันทึก 

ทางบัญชี (เช่น งบทดรอง)  

การปฏิบติัวธีิการสอบทานเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่  57) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดให้ปฏิบัติวิธีการสอบทานเพิ่ มเติม หากผู้ประกอบวิชาชีพ

ทราบถึงเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 การตอบสนองของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติวิธีการสอบทานเพิ่ มเติมส าหรับรายการที่ เป็น

เหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทาน

เพิ่ มเติมที่ จ าเป็นต่อการรวบรวมหลักฐานการสอบทาน เพื่ อสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุ หรือ

เพื่ อพิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ เร่ืองที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้เป็นแนวทางมีดังต่อไปนี้  

• ข้อมูลที่ ได้รับจากการประเมินผลของวิธกีารสอบทานที่ ปฏบิัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ความเข้าใจที่ เป็นปัจจุบันของผู้ ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการที่ ได้รับตลอดการปฏบิัติงานสอบทาน 

• การพิจารณาความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบทานที่ ต้องการเพื่ อระบุเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 วิธีการสอบทานเพิ่ มเติมมุ่งเน้นการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

เพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปต่อเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเ งินอาจ 

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ วิธกีารสอบทานอาจเป็น 
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• สอบถามหรือวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพิ่ มเติม ตัวอย่างเช่น ปฏบิัติด้วยการพิจารณารายละเอียด

ที่ เพิ่ มขึ้ น หรือมุ่งเน้นรายการที่ ได้รับผลกระทบ (เช่น จ านวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกบับัญชีหรือรายการที่ สะท้อนในงบการเงิน) หรือ 

• ประเภทของวิธีการสอบทานอื่ น เช่น วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยทดสอบรายละเอียด 

หรือการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการประเมินของผู้ประกอบวิชาชีพเร่ืองความจ าเป็นในการปฏิบัติวิธีการ

สอบทานเพิ่ มเติม และการตอบสนองของผู้ประกอบวิชาชีพหากผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่าวิธีการ

สอบทานเพิ่ มเติมมีความจ าเป็น 

• ในระหว่างการปฏิบัติวิธีสอบถามและวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับการสอบทาน   

การวิเคราะห์ลูกหนี้ของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงถึงจ านวนเงินที่ มีสาระส าคัญของลูกหนี้ที่ เกิน

ก าหนดช าระที่ ไม่ตั้งค่าเผื่ อหนี้สญูหรือหนี้สงสัยจะสญู 

• ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่าลูกหนี้ ในงบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพจึงสอบถามผู้บริหารว่าลูกหนี้ที่ เกบ็เงินไม่ได้จ าเป็นต้อง

แสดงการด้อยค่าหรือไม่ 

• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัค าตอบของผู้บริหาร การประเมินค าตอบของผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

(ก) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าลูกหนี้ ไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ในกรณีนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่ น

เพิ่ มเติม 

(ข) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าเร่ืองนี้ ที่ เป็นเหตุให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติวิธีการ

สอบทานอื่ นเพิ่ มเติม และให้ข้อสรุปว่างบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

(ค) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อต่อไปว่า ลูกหนี้ ในงบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่ให้หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อพิจารณาว่าในความเป็นจริงมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

ในกรณีนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติวิธีการสอบทานเพิ่ มเติม ตัวอย่างเช่น การร้องขอ

การวิเคราะห์จ านวนเงินที่ ได้รับจากบัญชีลูกหนี้ รายย่อยที่ เกี่ ยวข้องหลังจากวันที่ ใน 

งบการเงินจากผู้บริหาร เพื่ อระบุลูกหนี้ ที่ ไม่สามารถเก็บเงินได้ การประเมินผลของ

วิธีการสอบทานเพิ่ มเติมอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ข้อสรุปตาม (ก) หรือ (ข) 

ข้างต้น หากไม่ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(1) ปฏิบัติงานสอบทานเพิ่ มเติมต่อจนกว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้ข้อสรุปตาม (ก) 

หรือ (ข) ข้างต้น หรือ 

(2) หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถสรุปได้ว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้งบการเงิน
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โดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือพิจารณาว่าเร่ือง

ดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพถูกจ ากัดขอบเขตและไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  61–63) 

 หนังสือรับรองเป็นหลักฐานที่ ส าคัญในงานสอบทาน หากผู้บริหารแก้ไข หรือไม่ให้หนังสือรับรอง

ตามที่ ขอ อาจเป็นสัญญาณเตือนผู้ประกอบวิชาชีพถึงความเป็นไปได้ที่ อาจมีหนึ่ งหรือหลาย

ประเดน็ที่ มีนัยส าคัญ นอกจากนี้  การขอค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรแทนวาจา ในหลายกรณี

อาจท าให้ผู้บริหารพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดซึ่ งจะเพิ่ มคุณภาพของค ารับรอง 

 นอกเหนือจากหนังสือรับรองตามข้อก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจพิจารณาขอค ารับรองอื่ นของผู้บริหารเกี่ ยวกับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น  เพื่ อให้หลักฐาน 

การสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับรายการบางรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินสมบูรณ์ ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าการรับรองนั้นส าคัญต่อการให้ข้อสรุปใน 

งบการเงินทั้งแบบมีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข 

 ในบางกรณีหนังสือรับรองอาจมีข้อความเง่ือนไขเพื่ อแสดงให้เห็นว่าหนังสือรับรองดังกล่าวถูกท า

ขึ้นตามความรู้และความเชื่ อที่ ดีที่ สดุของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถยอมรับค ากล่าวนั้นได้

อย่างสมเหตุสมผล หากผู้ ประกอบวิชาชีพได้รับค ารับรองจากผู้ ที่ เหมาะสม ทั้งในเ ร่ือง  

ความรับผิดชอบและความรู้ในเรื่ องที่ รวมอยู่ในหนังสอืรับรอง 

การประเมินหลกัฐานที่ไดร้บัจากวิธีการสอบทานที่ใช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  66–68) 

 ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ 

คาดว่าจะได้รับจากการออกแบบวิธีการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้ องต้น และ

วิธกีารสอบทานที่ ระบุสถานการณ์เฉพาะ ในสถานการณ์นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าหลักฐาน

การสอบทานที่ ได้รับจากวิธีการสอบทานที่ ใช้นั้นไม่เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อให้สามารถให้

ข้อสรุปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

• ขยายงานการสอบทาน หรือ 

• ใช้วิธกีารอื่ นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าจ าเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ 

ในกรณีที่ คาดว่าไม่มีข้อใดที่ สามารถกระท าได้ในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถ

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อให้สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน 

และมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาผลกระทบต่อรายงาน 

ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือต่อความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบทานให้

เสร็จสิ้ น ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกของผู้ บริหารไม่สะดวกในช่วงเวลาสอบทานที่ จะตอบ  

การสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่ องส าคัญ สถานการณ์นี้อาจเกดิขึ้นแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ

ไม่ทราบถึงเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  57 
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การถกูจ ากดัขอบเขต 

 กรณีที่ ไม่สามารถสอบทาน วิธีเฉพาะเจาะจงไม่ถือว่าถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทาน หากผู้ประกอบ

วิชาชีพสามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยสอบทานวิธอีื่ นได้ 

 การถูกจ ากัดขอบเขตงานสอบทานโดยผู้บริหารอาจมีนัยส าหรับงานสอบทาน เช่น การประเมิน

ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับส่วนของงบการเงินที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ และการพิจารณารับงานสอบทานต่อไป 

การใหข้อ้สรุปต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ค าอธิบายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  69(ก)) 

 ค าอธิบายเกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินมีความส าคัญเพราะ  

เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงแม่บทที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน หากงบการเงิน

เป็นงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินอาจจัดท าภายใต้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะระหว่างบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกนัและผู้ประกอบวิชาชีพ

เท่านั้น ค าอธบิายเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินที่ ใช้มีความส าคัญ 

เพราะงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้

นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ในงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 ค าอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ภาษาที่ แสดงเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ ไม่

ชัดเจน (ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นส่วนใหญ่”) 

เป็นค าอธบิายแม่บทที่ ไม่เพียงพอ เพราะค าอธบิายดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกดิการเข้าใจ

ผิดได้ 

การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ทีมี่สาระส าคัญต่อขอ้มูลทีน่ าเสนอในงบการเงิน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  69(ข)(6) และ 71) 

 มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพประเมินว่างบการเงินมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เพียงพอหรือไม่ เพื่ อให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึงผลกระทบของรายการและ

เหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ 

 ในกรณีที่ งบการเงินจัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร 

ผู้บริหารอาจต้องเพิ่ มการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกนิกว่าตามที่ ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือในสถานการณ์ที่ ยากจะเกิดขึ้น ปฏิบัติต่างไปจาก

ข้อก าหนดของแม่บทเพื่ อให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ ควร 

ข้อพิจารณาเมื่ อใช้แม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ 

 เป็นการยากที่ ผู้ประกอบวิชาชีพจะพิจารณาว่า งบการเงินที่ ได้จัดท าตามแม่บทของการปฏบิัติตาม

กฎเกณฑ์จะท าให้ผู้ ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิด  หากผู้ประกอบวิชาชีพได้พิจารณาตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ณ ช่วงตอบรับงานสอบทานแล้วว่าแม่บทดังกล่าวเป็นที่ ยอมรับได้ 
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ลกัษณะเชิงคณุภาพของวธีิปฏิบติัทางการบญัชีของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  70(ข)) 

 ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พบว่ามีความล าเอียงที่ อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพอาจสรุปได้ว่า

ผลกระทบโดยรวมของข้อมูลที่ ไม่เป็นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ข้อบ่งชี้ เกี่ ยวกับความไม่เป็นกลางที่ อาจกระทบต่อการประเมินของผู้ประกอบ

วิชาชีพว่างบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่นั้น รวมถึง

เร่ืองต่อไปนี้  

• การเลือกแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ได้แจ้งให้แก่ผู้บริหารทราบในระหว่าง

การสอบทาน (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ท าให้ก าไรเพิ่ มขึ้น 

แต่ไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ท าให้ก าไรลดลง)  

• ความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้นในการจัดท าประมาณการทางบัญชี  

 ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้ นไม่ได้หมายความว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีเสมอไป แต่ข้อบ่งชี้ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพว่า  

งบการเงินโดยรวมอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

รูปแบบของขอ้สรุป (อ้างถึงย่อหน้าที่  74) 

ค าอธบิายข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงิน 

 ในกรณีที่ งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร ข้อสรุปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกล่าวว่าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้

แสดงโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ (หรือไม่ได้แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ ควร)

ตาม[แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง] ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์

ทั่วไป งบการเงินแสดงฐานะการเงินของกจิการ ณ วันสิ้นงวดและผลการด าเนินงานและกระแสเงิน

สดของกิจการส าหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ (หรือแสดงตาม

ความจริงและถูกต้องตามที่ ควร) 

“น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ ควร” 

 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ ยวข้อง เพราะรูปแบบรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ถ้อยค า “น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ ควร” เพียงถ้อยค าเดียว) 

การไม่สามารถใหข้อ้สรุป เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขตของงานสอบทานภายหลงัจากผูป้ระกอบวชิาชีพ

ตอบรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 และ 82) 

 ในทางปฏิบัติ การถอนตัวจากการสอบทานอาจขึ้ นอยู่กับขั้นความส าเร็จของงานสอบทาน  

ณ เวลาที่ ผู้บริหารจ ากัดขอบเขต ในกรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพสอบทานส่วนที่ เป็นสาระส าคัญเสร็จ
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สิ้นแล้ว หากเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่ จะสอบทานงานทั้งหมดให้เสรจ็ และไม่ให้

ข้อสรุปโดยอธบิายการถูกจ ากดัขอบเขตไว้ในวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ข้อสรุป 

 ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการสอบทานอาจเป็นไปไม่ได้ หากผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนด

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้รับงานสอบทานต่อไป ตัวอย่างเช่น สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นกรณีที่

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นกรณีซึ่ ง 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานงบการเงินครอบคลุมช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง หรือได้รับ

การแต่งตั้งส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง และถูกห้ามไม่ให้ถอนตัวก่อนการสอบทานงบการเงินจะ

เสรจ็สิ้น หรือก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามล าดับ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้อง

รวมวรรคเร่ืองอื่ น ๆ ไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ เพื่ ออธิบายถึงสาเหตุที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่สามารถถอนตัวจากงานสอบทานนั้นได้ 

การสื่ อสารกบัหน่วยงานที่ ก ากบัดูแลหรือเจ้าของกจิการ 

 กรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่าการถอนตัวจากการสอบทานเป็นเร่ืองจ าเป็น เนื่ องจาก 

ถูกจ ากัดขอบเขต อาจมีข้อก าหนดของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ 

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ต้องสื่ อสารกับหน่วยงานที่ ก ากับดูแลหรือเจ้าของกิจการเกี่ ยวกับ  

เร่ืองการถอนตัวจากการสอบทาน 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  86–92) 

 รายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมรายงานที่ เผยแพร่ในรูปแบบส าเนาถาวรและรายงานที่

ออกในรูปแบบของสื่ ออเิลก็ทรอนิกส์ 

องค์ประกอบของรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  86) 

 ชื่ อรายงานที่ ระบุว่ารายงานนั้นเป็นรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ตัวอย่างเช่น “รายงาน 

การสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ” เป็นการยืนยันว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องในส่วนที่ เกี่ ยวกับความเป็นอิสระ  ซึ่ งท าให้

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นแตกต่างจากรายงานที่ ออกโดยผู้อื่ น 

 กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศอาจก าหนดว่าใครเป็นผู้ รับรายงานที่ จะต้องถูกระบุในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยทั่วไปแล้วรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะระบุถึงผู้ที่ จะได้รับรายงานนั้น 

ซึ่ งมักเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการที่ งบการเงินได้รับการสอบทาน 

 เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่างบการเงินที่ สอบทานแล้วจะรวมอยู่ในเอกสารที่ มีข้อมูลอื่ น  เช่น 

รายงานทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาที่ จะระบุเลขหน้าที่ จะน าเสนองบการเงินที่  

สอบทานแล้ว หากรูปแบบของการน าเสนอสามารถท าได้ ทั้งนี้  เพื่ อช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินระบุ  

งบการเงินที่ รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพกล่าวถึงได้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ง)) 

 ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับข้อตกลงจาก

ผู้บริหาร ซึ่ งผู้บริหารรับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท า 
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งบการเงินและที่ เกี่ ยวข้องกับงานสอบทาน โดยเป็นพื้ นฐานในการปฏิบัติการสอบทานและ 

การรายงานงานสอบทาน ค าอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพมีบริบทเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารส าหรับผู้อ่านรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกบังานสอบทานที่ ได้ปฏบิัติ 

 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจใช้ค าที่

เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ในบางประเทศ การกล่าวถึงอย่างเหมาะสม

เป็นการกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

 ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ ผู้ประกอบวิชาชีพจะเพิ่ มเติมในค าอธิบายเกี่ ยวกับ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการตามที่ อธิบายในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  เพื่ อแสดง

ถึงความรับผิดชอบเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศ

นั้นหรือตามประเภทของกจิการ 

 ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ บริหารอาจอ้างถึง 

ความรับผิดชอบต่อความเพียงพอของสมุดบัญชีและบันทึกทางการบัญชี  หรือระบบบัญชีโดย

เฉพาะเจาะจง เนื่ องจากสมุดบัญชี บันทึกทางการบัญชี และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ งของ 

การควบคุมภายใน มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ จึงไม่ใช้ค าอธิบายเหล่านั้นหรือไม่อ้างอิงถึง 

เร่ืองเหล่านี้ โดยเฉพาะเจาะจง 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ฉ)) 

 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพคือการให้ข้อสรุปต่อ

งบการเงินจากผลการสอบทาน เพื่ อชี้ ให้เหน็ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

การอ้างองิถึงมาตรฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ฉ)) 

 การอ้างถึงมาตรฐานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการสอบทานเป็นการสื่ อสารให้ผู้ ใช้รายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่าการสอบทานได้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ ก าหนด 

การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกบัลักษณะของการสอบทานงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ช)) 

 ค าอธิบายลักษณะของงานสอบทานในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอธิบายขอบเขตและข้อจ ากัด

ของงานสอบทานที่ ปฏิบัติเพื่ อประโยชน์ของผู้อ่านรายงาน เพื่ อหลีกเล่ียงข้อสงสัย ค าอธิบายนี้  

ท าให้เข้าใจว่าการสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบ และ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงิน 

ค าอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและผลกระทบที่ อาจมีต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ซ)(2)) 

 การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพนั้น               

มีวัตถุประสงค์เพื่ อแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงบริบทที่ ใช้ในการให้ข้อสรุป
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ของผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่มีวัตถุประสงค์ที่ จะจ ากัดการประเมินตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่   

30(ก) การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจใช้ถ้อยค า เช่น  

“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ  

“.....ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศ ก” 

 เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องครอบคลุมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินและ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ การระบุถึงแม่บทจะใช้ถ้อยค าว่า “.....ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและข้อก าหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากดัของประเทศ ก” 

วรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไปเมื่ อข้อสรุปเป็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  86(ฌ)(2)) 

 การให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่ให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง ซึ่ งอธิบาย

อยู่ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปที่ เปล่ียนแปลงไป ซึ่ งไม่ได้เป็นเหตุผลสนับสนุนการละเว้น

ค าอธิบายของเหตุการณ์อื่ นที่ ถูกตรวจพบ ซึ่ งท าให้การให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นนี้  ให้เปิดเผยข้อมูลของเร่ืองอื่ น ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพตระหนัก

ว่าอาจเกี่ ยวข้องกบัผู้ใช้งบการเงิน 

ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ฏ)) 

 ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นในนามของส านักงานสอบบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพ  

หรือในนามของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ 

ในบางประเทศ นอกเหนือจากลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

ถูกก าหนดให้แจ้งในรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับต าแหน่งทางวิชาชีพบัญชีของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ การยอมรับจากหน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพที่ เหมาะสมในประเทศนั้นแล้ว 

การใหข้อ้มูลผูอ่้านงบการเงินวา่งบการเงินไดจ้ดัท าตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  88) 

 งบการเงินที่ จัดท าเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นนอกเหนือจากที่

ผู้จัดท าตั้งใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแลอาจก าหนดให้กิจการต้องน างบการเงินที่ จัดท า 

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวไปแสดงในฐานข้อมูลที่ สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้  ดังนั้น  

เพื่ อหลีกเลี่ ยงการเข้าใจผิด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่า

งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น อาจไม่เหมาะสมส าหรับ 

การน าไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น 

ข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือน าไปใช้  

 นอกจากนี้  ในการให้ข้อมูลผู้ อ่านรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพ  ซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐาน 

งานสอบทานฉบับนี้  หากงบการเงินจัดท าโดยใช้แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการระบุว่า รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพมีความประสงค์ที่ จะ

รายงานให้แก่ผู้ ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
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กรณีนี้  ย่อหน้าที่ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจ 

ขยายความถึงเร่ืองอื่ น ๆ และให้ปรับเปลี่ ยนหัวข้อให้สอดคล้องกนัด้วย 

ความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  91) 

 ในบางประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมในการรายงานเร่ืองอื่ น  ๆ  

ที่ นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องรายงานเร่ืองต่าง ๆ บางเร่ืองที่ ผู้ประกอบวิชาชีพพบ 

ในระหว่างการสอบทานงบการเงิน ในอีกกรณีหนึ่ ง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องใช้และรายงาน

วิธีการสอบทานเพิ่ มเติมตามที่ ก าหนด หรือให้ข้อสรุปต่อเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง เช่น  

ความเพียงพอของสมุดบัญชีและบันทึกทางการบัญชี  มาตรฐานงานสอบทานงบการเงิน 

ในบางประเทศมักให้แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับ 

ความรับผิดชอบเพิ่ มเติมในการรายงานโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศนั้น 

 ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

รายงานความรับผิดชอบอื่ นเหล่านี้ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน ในบางกรณี 

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้ ประกอบวิชาชีพรายงาน  

ความรับผิดชอบอื่ นเหล่านี้ ในรายงานที่ แยกต่างหาก 

 ความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานเหล่านี้  อธิบายไว้ในส่วนที่ แยกต่างหากในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่ อแยกความรับผิดชอบดังกล่าวออกจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ส่วนที่ แยกต่างหากนี้  อาจมี 

หัวข้อย่อยที่ อธิบายถึงเนื้ อหาของย่อหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานนั้น 

ในบางประเทศ ความรับผิดชอบเพิ่ มเติมในการรายงานอาจระบุไว้ในรายงานที่ แยกต่างหาก 

จากรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับการสอบทานงบการเงิน 

วนัทีใ่นรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ฎ) และ 92) 

 วันที่ ในรายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพแจ้งให้ผู้ ใช้รายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพทราบว่า  

ผู้ประกอบวิชาชีพได้พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการต่าง  ๆ ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ได้รับทราบและที่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ นั้นแล้ว 

 เนื่ องจากความเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินเป็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่อยู่ในฐานะที่ จะสรุปว่าผู้ประกอบวิชาชีพ

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ จนกว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะพอใจว่าได้ 

มีการจัดท างบการเงินทุกงบที่ ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ ยวข้องแล้ว และผู้บริหารได้ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

 ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น กรรมการ)  

ที่ รับผิดชอบในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบที่ ประกอบกันเป็นงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้ว และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติที่ จ าเป็น ในกรณีดังกล่าว 
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หลักฐานของการอนุมัติดังกล่าวต้องได้มาก่อนการลงวันที่ ในรายงานต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม 

ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้ก าหนดกระบวนการในการอนุมัติ ในกรณีดังกล่าว 

ควรพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ กิจการใช้ในการจัดท าและสรุปงบการเงินของกิจการในขั้ นสุดท้ายตาม

ความเห็นของผู้บริหารและโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการ เพื่ อระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่ มีอ านาจในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบที่ ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงวันที่ ในกระบวนการ

การรายงานทางการเงินที่ คาดว่าการสอบทานจะเสรจ็สมบูรณ์ 

 ในบางประเทศมีการก าหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นก่อนการน า

งบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่านี้  การอนุมัติขั้นสดุท้ายโดยผู้ถือหุ้น

ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็นต่อการสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับงบการเงิน วันที่ อนุมัติงบการเงินตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ คือวันที่ ก่อนหน้าที่ ผู้ มีอ านาจสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบ 

ที่ ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้ว และผู้มีอ านาจ

นั้นได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

รายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  34–35 และ 86) 

 เมื่ อการสอบทานเป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  รายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพ 

ในรูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่ อถือในประชาคมโลก โดยท าให้สามารถระบุได้

ทันทีว่าการสอบทานนั้ นเป็นไปตามมาตรฐานที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับโลก รายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจอ้างถึงตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ได้ เมื่ อข้อแตกต่างระหว่างข้อก าหนด

ทางกฎหมายหรือข้อบังคับและมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ เป็นเร่ืองของรูปแบบและถ้อยค า 

ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น และรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่  86 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  เป็นอย่างน้อย รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

อ้างถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ได้ ดังนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้

ปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้แล้ว แม้ว่ารูปแบบและถ้อยค าที่ ใช้ในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพจะถูกก าหนดโดยข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ในกรณีที่ ข้อก าหนด

โดยเฉพาะในบางประเทศไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  การใช้รูปแบบและถ้อยค าตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ช่วยให้ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ทันทีว่า เป็นรายงานจากการสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

สถานการณ์ที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดรูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่

แตกต่างอย่างมากจากข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ถูกระบุไว้ในข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้แล้ว 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรบัการสอบทานทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศและ

มาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  86(ฉ)) 

 นอกจากการปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติ

ตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องของประเทศ รายงานอาจอ้างว่าได้ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานงานสอบทาน
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ฉบับนี้ และมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องของประเทศส าหรับงานสอบทานงบการเงิน อย่างไรก็ตาม  

การอ้างอิงถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้และมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องของประเทศจะไม่เหมาะสม 

หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ และของมาตรฐาน  

ที่ เกี่ ยวข้องของประเทศ ซึ่ งอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปที่ แตกต่าง หรือไม่กล่าวถึงใน 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  ในกรณีนี้  รายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพจะอ้างองิถึงมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น (มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้หรือ

มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องของประเทศ) ตามมาตรฐานที่ ใช้จัดท ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตวัอย่างรูปแบบรายงานการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  86) 

 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้แสดงตัวอย่างรายงานการสอบทานต่องบการเงิน

ของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อก าหนดในการรายงานของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

เอกสารหลกัฐาน 

ความทนัต่อเวลาของเอกสารหลกัฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  93) 

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีกรอบเวลาที่ แสดงให้เห็น

ถึงความจ าเป็นในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่ ทนัท่วงที 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก56) 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบทานงบการเงินในอดีต 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือหนังสือตอบรับงานสอบทานเพื่ อการสอบทานงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป 

(จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซึ่ งจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ

ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  หนังสือฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อก าหนดที่ เป็นทางการ แต่ตั้งใจให้ใช้

เป็นแนวปฏิบัติเท่านั้น ซึ่ งอาจใช้ควบคู่กับข้อควรพิจารณาตามที่ ระบุในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  และ

ปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและสถานการณ์ของแต่ละงาน 

ร่างหนังสือตอบรับงานนี้ เป็นการสอบทานงบการเงินส าหรับงวดการรายงานงวดเดียว หากน าไปใช้ห รือ 

คาดว่าจะใช้กับการสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิมต้องมีการปรับเปล่ียน  อาจเป็น 

การเหมาะสมที่ จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสอืที่ ถูกน าเสนอ 

เรียน ผู้แทนที่ เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของบริษัท กขค จ ากดั1 

[วตัถปุระสงค์และขอบเขตการสอบทาน] 

ตามที่ ท่าน2มีความประสงค์ที่ จะให้ข้าพเจ้าสอบทานงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท  กขค 

จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและค าอธิบายเพิ่ มเติมอื่ น  ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและความเข้าใจของ

ข้าพเจ้าเกี่ ยวกบังานสอบทานนี้ตามความหมายในหนังสอืฉบับนี้  

การสอบทานของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุปของข้าพเจ้าต่องบการเงิน หากข้อสรุปเป็นแบบ 

ไม่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าจะระบุว่า “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าว

ไม่ได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

จากการสอบทานของข้าพเจ้า” 

[ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ] 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทาน 

งบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท า

ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 
1
 ผู้ รับรายงานและการอ้างอิงในหนังสือจะเหมาะสมในสถานการณ์ของงาน รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การอ้างถีงบุคคลที่ เหมาะสมเป็น

เรื่ องส าคัญ – ดูย่อหน้าที่  36 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

2
 
 
ตลอดหนังสือฉบับนี้  การอ้างถึง ”ท่าน” “ข้าพเจ้า” “ของข้าพเจ้า” “ผู้บริหาร” “ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล” และ “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  

จะถูกใช้หรือแก้ไขตามความเหมาะสมในสถานการณ์ 
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การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากัด ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตามวิธีการสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกิจการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติวิธีการสอบทานเพิ่ มเติม หากข้าพเจ้าพบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมอาจ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ วิธีการสอบทานเหล่านี้ ได้น ามาปฏิบัติเพื่ อให้ข้าพเจ้า

สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) วิธีการสอบทานที่

เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับสิ่ งที่ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็นโดยใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  

จากความเข้าใจของข้าพเจ้าในบริษัท กขค จ ากัด และสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้ง ความเข้าใจของ

ข้าพเจ้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์ใช้ในบริบทของอุตสาหกรรม 

การสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงิน ดังนั้น 

(ก) มีความเสี่ ยงสูงกว่าการตรวจสอบ การสอบทานไม่ท าให้พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส าคัญที่ มีในงบการเงินที่ ได้รับการสอบทาน แม้จะปฏิบัติการสอบทานอย่างเหมาะสม

ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) 

(ข) ในการให้ข้อสรุปจากการสอบทานงบการเงิน ไม่ใช่การแสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า 

[ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และการระบุแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (ส าหรบัวตัถุประสงค์ของ

ตัวอย่างน้ี สมมติว่าผูป้ระกอบวิชาชีพไม่ไดพิ้จารณาว่ากฎหมายหรือขอ้บงัคับก าหนดความรบัผิดชอบเหล่านัน้

ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้ ใหน้ าค าอธิบายในย่อหนา้ที ่30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ีมาใช)้] 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามหลักการที่ ว่า [ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม)]3 รับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน4 

(ข) เร่ืองการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินโดยปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่ งต่อไปนี้ ให้แก่ข้าพเจ้า 

(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ผู้ บริหารตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น   

การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ น  

(2) ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ข้าพเจ้าอาจร้องขอจาก [ผู้บริหาร] เพื่ อประโยชน์ในการสอบทาน  

(3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท กขค จ ากดั ได้อย่างไม่มีข้อจ ากดั ซึ่ งข้าพเจ้าพิจารณาว่า

จ าเป็นที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบทานจากบุคคลเหล่านี้  

 
3
  ใช้ค าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

4
   หรือหากเหมาะสม “ในการจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริงโดยสอดคล้องกับมาตรฐานกา รรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ” 
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เพื่ อเป็นส่วนหนึ่ งในกระบวนการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอค ายืนยันที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

[ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)] เกี่ ยวกบัค ารับรองที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบทาน 

ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเตม็ที่ จากพนักงานของท่านในระหว่างการสอบทาน 

[ขอ้มูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง]  

[เพ่ิมขอ้มูลอื่น เช่น การจดัการค่าธรรมเนียมการสอบทาน การเก็บเงินและขอ้ตกลงเฉพาะอื่นๆ ตาม 

ความเหมาะสม] 

[การรายงาน] 

[เพ่ิมการอา้งอิงทีเ่หมาะสมต่อรูปแบบและเน้ือหาทีค่าดหวงัในรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ] 

รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของข้าพเจ้าอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน  ซึ่ งเป็นผลจากประเด็นจาก 

การสอบทาน 

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ ที่ แนบมาคืนข้าพเจ้า เพื่ อยืนยันการรับทราบและ 

ความเหน็ชอบของท่านเกี่ ยวกบั การสอบทานงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของ

ข้าพเจ้า 

 

บริษัท งจฉ จ ากดั 

รับทราบและเหน็ชอบในนามของบริษัท กขค จ ากดั โดย 

 

ลงนาม 

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

ชื่ อและต าแหน่ง  

วันที่  
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก150) 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

รายงานการสอบทานต่องบการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานซึง่ใหข้อ้สรุปแบบไม่เปลีย่นแปลงไป 

ตัวอย่างที่  1 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินที่ จัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ ควรที่ ออกแบบมาเพื่ อให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของ

ผู้ใช้ในวงกว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ) 

ตวัอยา่งรายงานการสอบทานซึง่ใหข้อ้สรุปแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ตัวอย่างที่  2 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเนื่ องจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เห็นได้ชัดของงบการเงิน  งบการเงินจัดท าขึ้นตาม

แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ ออกแบบมาเพื่ อให้บรรลุความต้องการข้อมูล 

ทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ ใช้ในวงกว้าง (งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ)์  

ตัวอย่างที่  3 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เนื่ องจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (งบการเงินจัดท าขึ้ นตาม

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)   

ตัวอย่างที่  4 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เนื่ องจากงบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

ตัวอย่างที่  5 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ไม่ให้ข้อสรุป เนื่ องจากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 

ส่งผลให้ไม่สามารถสอบทานอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้ (งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บท 

การน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

รายงานการสอบทานต่องบการเงินที่จัดท าเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ตัวอย่างที่  6 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินตามสัญญา (ความมุ่งหมายของตัวอย่างนี้  เพื่ อเป็นการแสดงให้เห็นถึงแม่บท

ของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

ตัวอย่างที่  7 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินงบใดงบหนึ่ ง ที่ จัดท าตามเกณฑ์เงินสดรับและ

เงินสดจ่าย (เพื่ อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้ หมายถึงแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้อง

ตามที่ ควร)
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ตวัอย่างท่ี 1 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี  

• การสอบทานงบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

• งบการเงินจัดท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• นอกเหนือจากการสอบทานงบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงิน1 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและ 

หมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร2ต่องบการเงิน 

ผู้ บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควร   

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 3 และรับผิดชอบเกี่ ยวกับ

การควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 
1
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อที่ สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่ น” 

2
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

3
  หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ  “ผู้บริหารเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะ และ...” 
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การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด  

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป  ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างท่ี 2 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี 

• การสอบทานงบการเงินฉบบัสมบูรณต์ามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

• งบการเงินจัดท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามแม่บทการรายงานทาง

การเงิน (กฎหมาย กขค) ของประเทศ ก (นัน่คือ แม่บทการรายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึง

กฎหมายหรือขอ้บงัคบั ที่ออกแบบมาเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการขอ้มูลทางการเงินโดยทัว่ไป

ของผูใ้ชใ้นวงกวา้ง แต่ที่ไม่ใช่แม่บทของการน าเสนอขอ้มูลที่ถูกตอ้งตามที่ควร 

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• จากการสอบทาน สินคา้คงเหลือแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงเป็นสาระส าคญั แต่ไม่แผ่กระจายไปยงังบการเงิน 

• นอกจากการสอบทานงบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในรายงานตามที่

ก าหนดไวโ้ดยกฏหมายในประเทศ 

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงิน4 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและ 

หมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร5ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่านี้  ตามกฎหมาย กขค ของประเทศ ก และรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจาก  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 
4
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อที่ สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่ น”  

5
   หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
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การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

สินค้าคงเหลือของกิจการแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ………. บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดงสินค้า

คงเหลือที่ ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่แสดงสินค้าคงเหลือที่ ราคาทุน  

ซึ่ งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินของของประเทศ ก (กฎหมาย กขค)  

หากกิจการบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือที่ ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า กิจการ

ต้องบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน ……… บาท เพื่ อให้สินค้าคงเหลือแสดงที่ มูลค่าสุทธิที่ จะ

ได้รับ ดังนั้นต้นทุนขายจะเพิ่ มขึ้ นจ านวน …… บาท ภาษีเงินได้ ก าไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง

จ านวน ……… บาท ……… บาท และ ……… บาท ตามล าดับ 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นผลกระทบตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุ

ให้เชื่ อว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินของของประเทศ ก (กฎหมาย กขค) จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป  ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างท่ี 3 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี  

• สอบทานงบการเงินที่มีวตัถุประสงคท์ัว่ไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของกิจการ ตาม

[แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน]  

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัเงินลงทุน

ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ  ซ่ึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอถือว่ามีสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยัง 

งบการเงิน  

• ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่มีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ก าหนดโดยกฏหมายใน

ประเทศ นอกจากการสอบทานงบการเงินรวม 

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและ 

หมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร6ต่องบการเงิน 

ผู้ บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควร   

ตาม [ชื่ อของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงถึงประเทศของแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ]7 และ

รับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 
6
  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

7
  หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ  “ผู้บริหารเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง  ตาม [ชื่ อของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงการอ้างองิถึงประเทศของแม่บทการรายงานทางการเงิน หากแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน] 

และ...” 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข 

เงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากัด เป็นเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ  

ที่ ซื้ อมาในระหว่างปี และบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุน ซึ่ งแสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 มีจ านวน …… บาท และก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ 

จ ากดั ส่วนที่ เป็นของบริษัท กขค จ ากดั จ านวน …… บาท ได้รวมอยู่ในก าไรของบริษัท กขค จ ากดั ส าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท งจฉ จ ากัด เกี่ ยวกับเงินลงทุนของ

บริษัท กขค จ ากัด ในบริษัท งจฉ จ ากัด คงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และก าไรสุทธิสาหรับ

ปีของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่วนที่ เ ป็นของบริษัท กขค จ ากัด ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถปฏิบัติ  

วิธกีารสอบทานที่ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็นได้ 

ขอ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข 

ยกเว้นผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข  ข้าพเจ้า 

ไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท  กขค จ ากัด ณ วันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญตาม [ชื่ อของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงถึง

ประเทศของแม่บทการรายงานทางการเงิน หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ไม่ใช่มาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน] จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างท่ี 4 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี  

• สอบทานงบการเ งินรวมที่ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป  ซึ่ งจัดท าขึ้ นโดยผู้ บริหารของบริษัทใหญ่   

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

• ข้อตกลงในการรับงานสอบทานสะท้อนความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินในย่อหน้าที่   

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

• งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ เนื่ องจากไม่ได้รวมข้อมูลของบริษัทย่อย 

ซึ่ งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้แผ่กระจายไปยังงบการเงิน ผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องบการเงินไม่ได้ถูกก าหนดไว้  เนื่ องจากไม่สามารถท าได้

ในทางปฏบิัติ  

• ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานตามที่ ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ 

นอกจากการสอบทานงบการเงินรวม 

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงินรวม8 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร9ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน10 และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

 

 
8 ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณีที่ ไม่มีหัวข้อที่ สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่ น”  
9
 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

10
 หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงิน ซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ  “ผู้บริหารเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน ซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ...” 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินรวมดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ……… บริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ จ ากัด 

ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยที่ ซื้ อมาในระหว่างปี พ.ศ. 25X1 ไว้ในงบการเงินรวม เนื่ องจาก ณ วันที่ ซื้ อบริษัทย่อย 

บริษัทไม่แน่ใจในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เป็นสาระส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว  ดังนั้น

บัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนี้ จึงถูกบันทกึตามราคาทุน อย่างไรกต็าม ภายใต้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินบริษัทย่อยควรถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมด้วย เนื่ องจากบริษัทย่อยถูกควบคุมโดยบริษัท  

หากบริษัท งจฉ จ ากดั ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม หลาย ๆ องค์ประกอบในงบการเงินจะได้รับผลกระทบ

อย่างเป็นสาระส าคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยังระบุไม่ได้ 

ขอ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ งบการเงินรวม

ไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากดั และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และ

ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควร ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป  ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

ความรับผิดชอบอื่ น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างท่ี 5 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี  

• สอบทานงบการเงินที่มีวตัถุประสงค์ทัว่ไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของกิจการ  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถใหข้อ้สรุปต่องบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบทาน

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัหลายองคป์ระกอบของงบการเงิน และผูป้ระกอบวิชาชีพเชื่อว่า

ผลกระทบมีสาระส าคญัและแผ่กระจายไปยงังบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถหาหลกัฐาน

การสอบบญัชีเกี่ยวกบัสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีการคา้ของกิจการได ้

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและ 

หมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร11ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควร  ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน12 และรับผิดชอบเกี่ ยวกบัการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น

เพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว อย่างไรกต็าม เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ใน

วรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

เพื่ อเป็นเกณฑใ์นการให้ข้อสรุปต่องบการเงินได้ 

  

 
11

  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 
12

 หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ  “ผู้บริหารเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินซ่ึงให้มุมมองที่ ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ...” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 73 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

เกณฑใ์นการไม่ใหข้อ้สรุป 

ผู้บริหารไม่ได้ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติวิธีการสอบทานที่ ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าจ าเป็นต่อปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 ซึ่ งแสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงินจ านวน ……… บาท ณ วันที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 

นอกจากนี้บริษัทได้เร่ิมน าระบบการประมวลผลลูกหนี้การค้าแบบใหม่มาใช้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 25X1 

ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจ านวนมากในบัญชีลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ รายงานการสอบทานของข้า พเจ้า 

ผู้บริหารยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ และท าให้ข้อมูลที่ ผิดพลาดมีความถูกต้อง 

เนื่ องจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ  

ที่ จ าเป็นต่อบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีลูกหนี้ การค้าที่ บันทึกบัญชีและไ ม่ได้บันทึกบัญชี รวมถึง

องค์ประกอบในส่วนของงบก าไรขาดทุนเป็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด 

การไม่ใหข้อ้สรุป 

เนื่ องจากเร่ืองที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปมีนัยส าคัญ  ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐาน 

การสอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อให้ข้อสรุปต่องบการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงินดังกล่าว 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 74 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

ตวัอย่างท่ี 6 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี  

• งบการเงินจัดท าโดยผูบ้ริหารของกิจการซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ตามสญัญา (เป็นตวัอย่างของแม่บทเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ) เพื่อที่จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ

สญัญาดงักล่าว ผูบ้ริหารไม่มีทางเลือกอื่นส าหรบัแม่บทการรายงานทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช ้คือ แม่บทของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• การเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพมีขอ้จ ากดั 

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและ 

หมายเหตุเร่ืองอื่ นๆ งบการเงินดังกล่าวจัดท าโดยผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากดั ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนด

ในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาระหว่างบริษัท กขค จ ากัด กับบริษัท 

บ้านเมือง จ ากดั ลงวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 25X1 (ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า “สญัญา”) 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร13ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่านี้ ตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

ที่ ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็น เพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่

ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 
13

 หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 75 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่ได้จัดท าตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญาในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าไปใช ้

โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 2 ซึ่ งอธิบายเกี่ ยวกับหลักการบัญชี งบการเงินนี้ จัดท าขึ้นเพื่ อช่วย บริษัท กขค จ ากัด ในการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ ก าหนดในสัญญาที่ กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่ งส่งผลให้  

งบการเงินนี้ อาจไม่เหมาะสมส าหรับใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น รายงานของข้าพเจ้าจัดท าเพื่ อ บริษัท กขค 

จ ากดั และ บริษัท บ้านเมือง จ ากดั เท่านั้น และไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลอื่ นนอกเหนือจาก 

บริษัท กขค จ ากดั และ บริษัท บ้านเมือง จ ากดั 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 76 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

ตวัอย่างท่ี 7 

สถานการณด์งัต่อไปน้ี 

• การสอบทานงบรายรบัและรายจ่าย 

• งบการเงินจัดท าโดยผูบ้ริหารของกิจการ ตามเกณฑเ์งินสดรบัและเงินสดจ่าย เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการขอ้มูลกระแสเงินสดรบัจากเจ้าหน้ี ผูบ้ริหารมีทางเลือกอื่นส าหรบัแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน เกณฑท์างบญัชีที่ใชจ้ัดท างบการเงินไดร้บัความเห็นชอบระหว่างกิจการและเจา้หน้ีแลว้ 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องคือ  แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  

ซ่ึงออกแบบเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลทางการเงินของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะเจาะจง 

• ผูป้ระกอบวิชาชีพไดข้้อสรุปว่า เป็นการเหมาะสมที่จะใช้ข้อความว่า “ถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคญั”ในการใหข้อ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

• ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 

30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี 

• ไม่มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้ รับรายงานที่ เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบรายรับและรายจ่ายของบริษัท  กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 25X1 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ  และหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ (รวมเรียกว่า  

“งบการเงิน”) งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์เงินสดรับและเงินสดจ่าย ตามที่ อธิบายไว้ใน

หมายเหตุข้อ.... 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร14ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินนี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามตามเกณฑ์ 

เงินสดรับและจ่ายที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ.... และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 
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  หรือค าศัพทอ์ื่ นที่ เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 77 TSRE 2400 (ปรับปรุง) 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากดั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติวิธกีารสอบทาน ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ ได้รับ 

วิธีการที่ ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายของบริษัท กขค จ ากดั 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตามเกณฑ์เงินสดรับและ

เงินสดจ่าย ดังที่ อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ.... จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

เกณฑก์ารจัดท าบญัชี 

โดยไม่ได้เป็นการให้ข้อสรุปแบบที่ เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ..... ซึ่ งอธิบายถึง

เกณฑ์การบันทกึบัญชีดังกล่าว งบการเงินนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่ อแสดงข้อมูลแก่ เจ้าหนี้  กกก ดังนั้น งบการเงิน

ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมเพื่ อใช้ในวัตถุประสงค์อื่ น 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 


