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คํานาํ 

1. มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติ

เกี่ยวกับ การรับงานและการรายงานในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 

รวมถึงวิธีการตรวจสอบข้อสมมติเพ่ือประมาณการที่ดีที่สุดและสถานการณ์สมมติทั่วไป 

มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีไม่ใช้กบัการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต

ซ่ึงมีลักษณะเป็นคาํอธิบายทั่ว ๆ ไป เช่น ข้อมูลทางการเงินในบทวิเคราะห์และความเหน็ของ

ฝ่ายจัดการในรายงานประจาํปีของกจิการ แม้ว่าวิธกีารในมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี

หลายวิธอีาจสามารถใช้กบัการตรวจสอบข้อมูลเหล่าน้ันได้ 

 

2. ในการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต ผูส้อบบญัชีควรไดม้าซ่ึงหลกัฐานที่

เหมาะสมอย่างเพยีงพอว่า 

(ก) ขอ้สมมติเพือ่ประมาณการที่ดีที่สุดของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นพื้ นฐานในการจัดทําขอ้มูล

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และในกรณีที่เป็น

สถานการณส์มมติทัว่ไป สถานการณส์มมติที่ใชน้ ั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

ขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคตหรือไม่ 

(ข) ขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคตจัดทําข้ึนอย่างเหมาะสมตามสถานการณส์มมติ

ทีก่ําหนดไวห้รือไม่ 

(ค) ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตแสดงไวอ้ย่างเหมาะสม และไดเ้ปิดเผย

สถานการณส์มมติที่สําคญัอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการระบุอย่างชดัเจนหรือไม่ว่า

เป็นขอ้สมมติเพือ่ประมาณการทีดี่ทีสุ่ด หรือเป็นสถานการณส์มมติทัว่ไป  และ 

(ง) ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตไดจ้ัดทําข้ึนตามหลกัการบญัชี ซ่ึงกิจการใชอ้ยู่

โดยสมํา่เสมอในการจัดทํางบการเงินในอดีตหรือไม่ และมีการใชห้ลกัการบญัชีที่

เหมาะสมหรือไม่ 

 

3. “ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่จัดทาํขึ้นตามสถานการณ์

สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตและสิ่งที่กิจการอาจกระทาํ ข้อมูลเหล่าน้ีมี

ลักษณะที่ไม่แน่นอนและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการจัดทาํ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

อนาคตอาจอยู่ในรูปของ ประมาณการข้อมูล (Forecast) หรือ ข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ 

(Projection) หรือเป็นข้อมูลทั้งสองชนิดประกอบกนั เช่น ประมาณการข้อมูล 1 ปี กบัข้อมูล

ตามสถานการณส์มมติ 5 ปี 

 

4. “ประมาณการข้อมูล” (Forecast) หมายถงึ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตซ่ึงได้จัดทาํขึ้น

ตามสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ซ่ึงผู้บริหารคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต และสิ่งที่

ผู้บริหารคาดว่าจะทาํโดยคาดการณจ์ากข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่จัดทาํประมาณการข้อมูลน้ัน (ข้อ

สมมติเพ่ือประมาณการที่ดีที่สดุ) 
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5. “ข้อมูลตามสถานการณส์มมติ” (Projection) หมายถงึ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตซ่ึง

จัดทาํขึ้นตาม 

(ก) สถานการณส์มมติเกี่ยวกบัเหตุการณใ์นอนาคต และการกระทาํของผู้บริหารซ่ึงไม่

จาํเป็นต้องคาดว่าจะเกดิขึ้นกไ็ด้ เช่น กรณกีจิการอยู่ในขั้นเร่ิมดาํเนินงาน หรืออยู่

ระหว่างการพิจารณาเปล่ียนแปลงลักษณะการดาํเนินงานที่สาํคญั หรือ 

(ข) สถานการณส์มมติที่เกดิจากการใช้ประมาณการที่ดีที่สดุร่วมกบัสถานการณส์มมติทั่วไป 

 

ข้อมูลตามสถานการณ์สมมติแสดงถึงผลของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ณ วันที่จัดทาํข้อมูล หาก

เหตุการณแ์ละการกระทาํน้ันได้เกดิขึ้นจริงตามสถานการณส์มมติ  

 

6. ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตอาจรวมถึงงบการเงิน หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึง

หรือหลายส่วนของงบการเงินดังกล่าว  และอาจจัดทาํขึ้นเพ่ือ 

(ก) เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารงานภายใน ตัวอย่างเช่น เป็นข้อมูลที่ช่วยในการประเมินความ

เป็นไปได้ของการลงทุน หรือ 

(ข) เพ่ือแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น 

•  ในหนังสอืช้ีชวน เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ยวกบัข้อมูลคาดการณใ์นอนาคต 

•  ในรายงานประจาํปี เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ถอืหุ้น หน่วยงานกาํกบัดูแล และบุคคลอื่น

ที่มีส่วนได้เสยี 

•  ในเอกสาร เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้กู้ยืม ซ่ึงอาจรวมถงึ ประมาณการกระแสเงินสด 

 

7. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดทาํและแสดงข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต รวมถึง

การระบุและเปิดเผยสถานการณ์สมมติที่ใช้ในการจัดทาํ ผู้สอบบัญชีอาจถูกขอให้ตรวจสอบ 

และรายงานเกี่ยวกบัข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถอืของข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะใช้โดย

บุคคลที่สาม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ภายในกจิการ 

 

ความเช่ือมัน่ทีผู่ส้อบบญัชีใหต่้อขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต 

 

8. ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์และการกระทาํที่ยังไม่เกิดขึ้นและ

อาจไม่เกิดขึ้ น โดยอาจมีหลักฐานที่สนับสนุนสถานการณ์สมมติที่ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทาง

การเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต แต่โดยทั่วไปหลักฐานดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต และ

มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ซ่ึงแตกต่างจากหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ที่เป็นอดีต ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความเหน็ได้ว่า กิจการจะสามารถ

บรรลุผลตามที่แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตหรือไม่ 
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9. นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงประเภทของหลักฐานที่อาจนาํมาใช้ในการประเมินสถานการณ์

สมมติในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต อาจเป็นการยากที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับ

ความพอใจอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงความเหน็ว่าสถานการณ์สมมติไม่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญ ดังน้ัน ตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี เม่ือผู้สอบบัญชีเสนอรายงาน

เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของสถานการณส์มมติของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจะให้ความเช่ือม่ัน

ได้ในระดับพอประมาณโดยให้ความเช่ือมั่นในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห ็น 

อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความความเช่ือม่ันในรูปแบบที่เป็นการแสดงความเหน็ต่อ

สถานการณส์มมติน้ันได้ หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าได้รับความพอใจ

ในระดับที่เหมาะสมแล้ว 

 

การรบังานของผูส้อบบญัชี 

 

10. ก่อนการรับงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

• วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 

• มีการกระจายข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไป หรือบุคคลในวงจาํกดั 

• ข้อมูลทางการเงินจัดทําขึ้ นตามข้อสมมติเ พ่ือประมาณการที่ดีที่สุด หรือตาม

สถานการณส์มมติทั่วไป 

• องค์ประกอบที่รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต และ 

• ระยะเวลาครอบคลุมของข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 

 

11. ผูส้อบบญัชีไม่ควรรบังาน หรือในกรณีที่ไดร้บังานแลว้ผูส้อบบญัชีควรถอนตวัจากงาน

ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต เมื่อเห็นไดช้ดัเจนว่า สถานการณส์มมติที่

ผูบ้ริหารกําหนดไวไ้ม่สามารถเป็นจริงได ้หรือผูส้อบบญัชีเชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินที่

เกีย่วกบัอนาคตจะไม่เหมาะสมสําหรบัการใชต้ามวตัถุประสงคที์ไ่ดก้ําหนดไว ้

 

12. ผูส้อบบญัชีและลูกคา้ควรเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน ผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือ

ตอบรับงานก่อนที่จะเร่ิมงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรับงานน้ัน ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งกจิการและผู้สอบบัญชี หนังสอืตอบรับงานควรกล่าวถึงเร่ืองที่พิจารณาในย่อ

หน้าที่ 10 และระบุถึงการยอมรับของผู้บริหารต่อความรับผิดชอบเกี่ยวกบัสถานการณ์สมมติ 

และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นาํมาใช้ในการกาํหนด

สถานการณส์มมติแก่ผู้สอบบัญชี 
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ความรูเ้กีย่วกบัธุรกิจ 
 

13. ผูส้อบบญัชีควรไดม้าซ่ึงความรูเ้กี่ยวกบัธุรกิจอย่างเพียงพอเพือ่ใหส้ามารถประเมินไดว่้า

ผูบ้ริหารไดก้ําหนดสถานการณส์มมติที่สําคญัทั้งหมดที่ตอ้งใชใ้นการจัดทําขอ้มูลทาง

การเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตแลว้หรือไม่ อีกทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าใจกระบวนการในการ

จัดทาํข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต เช่น จากการพิจารณา 

•  การควบคุมภายในของระบบที่ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต และ

ความชาํนาญและประสบการณข์องบุคลากรที่จัดทาํข้อมูลน้ัน 

•  ลักษณะของเอกสารซ่ึงจัดทาํโดยกจิการ เพ่ือสนับสนุนสถานการณส์มมติของผู้บริหาร 

•  ขอบเขตการใช้หลักสถิติ หลักคณิตศาสตร์ และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

จัดทาํข้อมูล 

•  วิธกีารที่ใช้กาํหนดและนาํสถานการณส์มมติไปใช้ 

•  ความแม่นยาํของข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตซ่ึงผู้บริหารได้จัดทาํในงวดก่อน ๆ 

และเหตุผลของความแตกต่างที่มีนัยสาํคัญ 

 

14. ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาขอบเขตความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการเงินในอดีตดว้ย  

ผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินในอดีตของกิจการ เพ่ือประเมินว่าข้อมูล

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตได้จัดทาํขึ้นโดยใช้หลักเกณฑเ์ดียวกบัที่ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทาง

การเงินในอดีตหรือไม่ และเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานสาํหรับการพิจารณาสถานการณ์สมมติของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจําเป็นต้องทราบว่าข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํข้อมูลทาง

การเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตน้ันได้ผ่านการตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วหรือไม่ และได้จัดทาํขึ้น

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ 

 

15. ในกรณีที่รายงานการตรวจสอบหรือรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตน้ันเป็น

แบบที่เปล่ียนแปลงไป หรือในกรณทีี่กจิการอยู่ในช่วงเร่ิมดาํเนินงาน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

ข้อเทจ็จริงที่ปรากฏ และผลกระทบต่อการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 

 

ระยะเวลาครอบคลมุ 

 

16. ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาระยะเวลาครอบคลุมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 

สถานการณ์สมมติจะเป็นการคาดการณ์มากย่ิงขึ้นเม่ือระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้น ดังน้ัน

เม่ือระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้น ความสามารถของผู้บริหารในการกาํหนดข้อสมมติเพ่ือ

ประมาณการที่ดีที่สุดจะลดลง ระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรเกินช่วงเวลาที่ ผู้บริหารสามารถ

คาดการณ์เกี่ยวกบัสถานการณ์สมมติได้อย่างสมเหตุสมผล ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างปัจจัยในการ

พิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัระยะเวลาครอบคลุมของข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 
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• วงจรการดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ระยะเวลา

ครอบคลุมอาจกาํหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการดาํเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ 

• ระดับความน่าเช่ือถือของสถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากกจิการอยู่ในช่วงแนะนาํ

ผลิตภัณฑใ์หม่  ระยะเวลาครอบคลุมอาจสั้น  และแบ่งเป็นช่วงสั้น ๆ เช่น สปัดาห์ หรือ

เดือน หรือหากกจิการประกอบธุรกจิเพียงประเภทเดียวโดยมีอาคารให้เช่าตามสญัญา

เช่าระยะยาว ระยะเวลาครอบคลุมที่ยาวนานอาจสมเหตุสมผล 

• ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตอาจจัดทาํ

ขึ้ นเพ่ือใช้ในการขอเงินกู้ ดังน้ันระยะเวลาครอบคลุมอาจกาํหนดให้เป็นระยะเวลาที่

กจิการคาดว่าจะสามารถเตรียมเงินทุนให้เพียงพอสาํหรับการจ่ายคืนเงินกู้ หรือข้อมูล

อาจจัดทาํขึ้นสาํหรับผู้ลงทุนในโอกาสที่กจิการจะเสนอขายตราสารหน้ี เพ่ือแสดงให้เหน็

ถึงการนาํเงินที่จะได้จากการขายตราสารหน้ีไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ในงวด

ต่อไป 

 

วิธีการตรวจสอบ 

 

17. ในการกําหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณา

เรือ่งดงัต่อไปนี้  

(ก) โอกาสทีจ่ะเกิดการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

(ข) ความรูที้ไ่ดจ้ากการตรวจสอบหรืองานอ่ืน ๆ  ในอดีตทีผ่่านมา 

(ค) ความรูค้วามสามารถของผูบ้ริหารในการจดัทําขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต 

(ง) ผลกระทบจากการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกีย่วกบัอนาคต  

และ 

(จ) ความเพยีงพอและความเชื่อถอืไดข้องขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

18. ผู้สอบบัญชีควรประเมินแหล่งที่มาและความเช่ือถือได้ของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อสมมติ

เพ่ือประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหาร หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงสนับสนุน

สถานการณ์สมมติดังกล่าวจะได้มาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมถึงการพิจารณา

ข้อมูลในอดีต และประเมินว่าสถานการณ์สมมติอยู่บนพ้ืนฐานของแผนงานซ่ึงกจิการสามารถ

ทาํได้หรือไม่ 

 

19. ในการใช้สถานการณ์สมมติทั่วไป ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่สาํคัญทั้งหมดจากการ

ใช้สถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากตั้งสถานการณ์สมมติว่ายอดขายจะเพ่ิมเกนิกาํลังการ

ผลิตในปัจจุบันของกจิการ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตจาํเป็นต้องรวมเร่ืองการลงทุน

ที่จําเป็นเพ่ือเพ่ิมกาํลังการผลิตของโรงงาน หรือต้นทุนของการใช้ทางเลือกอื่นเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายให้เป็นไปตามที่คาดการณ ์เช่น การจ้างผู้อื่นผลิต 
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20. แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องได้มาซ่ึงหลักฐานที่สนับสนุนสถานการณส์มมติทั่วไป แต่ผู้สอบ

บัญชีจะต้องพอใจว่าสถานการณ์สมมติทั่วไปน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต และไม่มีเหตุผลให้เช่ือว่าสถานการณ์สมมติทั่วไปน้ันไม่สามารถ

เป็นจริงได้อย่างชัดเจน 

 

21. ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพอใจว่า ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตได้จัดทาํขึ้นอย่างเหมาะสม

จากสถานการณ์สมมติของผู้บริหารโดยใช้วิธกีาร เช่น ทดสอบการคาํนวณ และการตรวจสอบว่า

ข้อมูลไม่ขดัแย้งกนัเอง กล่าวคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะทาํตามที่ได้ตั้งใจไว้มีความสอดคล้องกนั 

และการคาํนวณจาํนวนต่าง ๆ ไม่ขดัแย้งกนัในกรณทีี่ใช้ตัวแปรตัวเดียวกนั เช่น อตัราดอกเบี้ย 

 

22. ผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลในส่วนที่แปรเปล่ียนได้ง่าย ซ่ึงจะมี

ผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อการแสดงข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตและมีผลต่อ

ผู้สอบบัญชีในการหาหลักฐานที่เหมาะสมและการประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ  

ความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล 

 

23. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบส่วนประกอบหน่ึงหรือหลายส่วนประกอบของข้อมูล

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต เช่น งบการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตงบใดงบหน่ึง ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประกอบอื่น ๆ ของงบการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตด้วย 

 

24. เม่ือข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวกับอนาคตครอบคลุมช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับงวดปัจจุบัน    

ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาขอบเขตของการตรวจสอบข้อมูลในอดีต วิธีการตรวจสอบจะ

แตกต่างกันตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาครอบคลุมได้รวมช่วงเวลาที่เป็นอดีตไป

แล้วมากน้อยเพียงใด 

  

25. ผูส้อบบญัชีควรไดม้าซ่ึงหนงัสือรบัรองของผูบ้ริหาร ที่ระบุถึงวตัถุประสงคข์องการใช้

ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต ความครบถว้นของสถานการณส์มมติที่สําคญัและ

การยอมรบัของผูบ้ริหารต่อความรบัผดิชอบต่อขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
 

26. ในการพิจารณาเกี่ยวกบัการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 

นอกจากผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถึงข้อกาํหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานทาง

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) การแสดงรายการในข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ

ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ 

(ข) การเปิดเผยนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต

มีความชัดเจน 
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(ค) การเปิดเผยสถานการณ์สมมติในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

อนาคตมีความเพียงพอและมีความชัดเจนว่า ใช้ข้อสมมติเพ่ือประมาณการที่ดีที่สดุของ

ผู้บริหาร หรือใช้สถานการณ์สมมติทั่วไป และในกรณีที่ได้ตั้งสถานการณ์สมมติในเร่ือง

ที่มีสาระสาํคัญและมีความไม่แน่นอนสงูได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัความไม่

แน่นอนและผลลัพธซ่ึ์งอาจเปล่ียนแปลงไป 

(ง) มีการเปิดเผยวันที่ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต โดยผู้บริหาร

จาํเป็นต้องยืนยันว่าสถานการณส์มมติมีความเหมาะสม ณ วันที่ดังกล่าว ถึงแม้ว่าข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องอาจสะสมมาตลอดระยะเวลาหน่ึง 

(จ) ในกรณทีี่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต แสดงตัวเลขเป็นช่วง  ควรระบุหลักเกณฑ์

ที่ใช้ในการกาํหนดช่วงตัวเลขน้ันให้ชัดเจน การกาํหนดช่วงตัวเลขดังกล่าวต้องทาํด้วย

ความเที่ยงธรรมและไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ และ 

(ฉ) การเปิดเผยเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบ

การเงินงวดล่าสดุในอดีต  รวมทั้งเหตุผลของการเปล่ียนแปลง และผลกระทบต่อข้อมูล

ทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต 
 

รายงานการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต 
 

27. รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต  

จะประกอบดว้ย 

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ช่ือผูร้บัรายงาน 

(ค) การระบุถงึขอ้มูลทางการเงินทีเ่กีย่วกบัอนาคต  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ 

(ง) การอา้งอิงถึงมาตรฐานงานใหค้วามเช่ือมัน่เกี่ยวกบัการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน

ทีเ่กีย่วกบัอนาคต หรือมาตรฐานและแนวปฏิบติัอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต

รวมถงึสถานการณส์มมติทีใ่ชใ้นการจดัทํา 

(ฉ) การอา้งอิงถึงวตัถุประสงค์ของขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตและ/หรือ

ขอ้จํากดัในการเผยแพร่ขอ้มูลนั้น ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้เห็นว่าจําเป็น 

(ช) ขอ้ความที่แสดงความเช่ือมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นว่า พบสิ่งที่

เป็นเหตุให้เช่ือว่าสถานการณ์สมมติในการจัดทําขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบั

อนาคตไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ซ) ความเห็นว่า ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต จัดทําข้ึนอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณส์มมติ และแสดงความเห็นตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทาง

การเงินทีเ่กีย่วขอ้งหรือไม่ 

(ฌ) คําเตือนเกีย่วกบัความสามารถในการบรรลผุลตามทีแ่สดงไวใ้นขอ้มูลทางการเงินที่
เกีย่วกบัอนาคต 
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(ญ) วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงควรเป็นวนัทีที่ก่ารตรวจสอบแลว้เสร็จ 

(ฎ) ทีต่ ั้งสํานกังานของผูส้อบบญัชี และ 

(ฏ) ลายมือช่ือของผูส้อบบญัชี 

 

28. รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตควร 

• ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานที่สนับสนุนสถานการณ์สมมติ ผู้สอบบัญชีได้พบสิ่ง

ที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าสถานการณ์สมมติในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต

ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

• แสดงความเหน็ว่า ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตได้จัดทาํขึ้นอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์สมมติ และได้แสดงความเห็นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องหรือ 

• ระบุว่า 

o  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

อนาคตเน่ืองจากบ่อยคร้ังเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้อาจไม่เกิดขึ้ น และผลต่าง

ดังกล่าวอาจมีสาระสาํคัญ ในทาํนองเดียวกันหากข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

อนาคตแสดงเป็นช่วงตัวเลข รายงานของผู้สอบบัญชีควรระบุว่า ผู้สอบบัญชีไม่

สามารถให้ความเช่ือม่ันว่า ผลลัพธท์ี่เกดิขึ้นจริงจะอยู่ในช่วงตัวเลขน้ัน และ 

o  ในกรณทีี่เป็นข้อมูลตามสถานการณส์มมติ ให้ระบุว่าข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบั

อนาคตได้จัดทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และใช้สถานการณ์สมมติซ่ึงเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในอนาคตและการกระทาํของผู้บริหารซ่ึงอาจไม่เกิดขึ้ น ดังน้ัน ผู้ใช้

ข้อมูลจะต้องระมัดระวังว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ 

 

29. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานแบบที่ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปต่อประมาณการข้อมูล

ทางการเงิน (Forecast) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน

เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
1
 ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อประมาณการข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งสถานการณ์สมมติที่ใช้ในการจัดทาํซ่ึง

แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบประมาณการข้อมูลทางการเงินข้อ......... 

 

 

                                                           
1
 รวมถึงช่ือกิจการ ช่วงเวลาที่ประมาณการข้อมูลทางการเงินครอบคลุมและการอ้างอิงที่เหมาะสม เช่น 

หน้าของเอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ละงบที่ตรวจสอบ  
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จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้

เช่ือว่าสถานการณ์สมมติในการจัดทําประมาณการข้อมูลทางการเงินไม่สมเหตุสมผล 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าเห็นว่าประมาณการข้อมูลทางการเงินได้จัดทาํขึ้ นอย่างเหมาะสมตาม

สถานการณส์มมติและเป็นไปตาม.......
2 
 

 

ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นจริงมักจะแตกต่างจากประมาณการข้อมูลทางการเงินเน่ืองจาก

บ่อยคร้ังเหตุการณท์ี่คาดการณไ์ว้อาจไม่เกดิขึ้นจริงตามที่คาด และผลต่างอาจมีสาระสาํคัญ 

 

30. ตัวอย่างต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงของรายงานแบบที่ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปต่อข้อมูลทางการเงิน 

ตามสถานการณส์มมติ (Projection) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
3
 ตามมาตรฐานงานให้

ความเช่ือม่ันเกี่ยวกบัการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต ซ่ึงผู้บริหารของกจิการ

เป็นผู้รับผดิชอบต่อข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมทั้งสถานการณ์สมมติที่ใช้ใน

การจัดทาํซ่ึงแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณส์มมติข้อ......... 

 

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติน้ีจัดทาํขึ้นเพ่ือ (อธบิายวัตถุประสงค์) เน่ืองจาก

กิจการอยู่ในช่วงเร่ิมดาํเนินงาน ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้จัดทาํขึ้ นตาม

สถานการณส์มมติที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตและการกระทาํของผู้บริหารซ่ึงไม่จาํเป็นต้อง

คาดว่าจะเกดิขึ้น ดังน้ันผู้ใช้ข้อมูลต้องระมัดระวังว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติน้ี

อาจไม่เหมาะสมสาํหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณส์มมต ิข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้

เช่ือว่าสถานการณส์มมติในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินตามสถานการณส์มมติไม่สมเหตุสมผล 

โดยมีสถานการณส์มมติว่า  

 

(ระบุหรืออ้างถงึสถานการณส์มมต)ิ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าเหน็ว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์

สมมติได้จัดทาํขึ้นอย่างเหมาะสมตามสถานการณส์มมตแิละเป็นไปตาม........................
4
 

 

แม้ว่าเหตุการณ์ที่คาดการณ์ภายใต้สถานการณ์สมมติที่อธิบายข้างต้นจะเกดิขึ้นกต็าม 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นจริงมักจะแตกต่างจากข้อมูลตามสถานการณ์สมมติ เน่ืองจากบ่อยคร้ัง

เหตุการณอ์ื่น ๆ ที่คาดการณไ์ว้ไม่เกดิขึ้นจริงตามที่คาด และผลต่างอาจมีสาระสาํคัญ 

 

                                                           
2
 ระบุถงึแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

3
 รวมถงึช่ือกจิการ ช่วงเวลาที่ประมาณการข้อมูลทางการเงินครอบคลุม และการอ้างองิที่เหมาะสม เช่น หน้าของ

เอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ละงบที่ตรวจสอบ  

4
  ระบุถงึแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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31. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีเช่ือว่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินที่

เกี่ยวกบัอนาคตไม่เพียงพอ ผูส้อบบญัชีควรเสนอรายงานโดยแสดงความเห็นอย่างมี

เงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่า ขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตนั้นไม่ถูกตอ้งหรือ

ถอนตวัจากการรบังานแลว้แต่ความเหมาะสม เช่น กรณีไม่ได้เปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบั 

ผลลัพธข์องสถานการณส์มมติในเร่ืองที่แปรเปล่ียนได้ง่าย 

 

32. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีเช่ือว่าสถานการณส์มมติทีส่ําคญัขอ้หนึง่ขอ้ใดหรือหลายขอ้ไม่ไดเ้ป็น

เกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดทําขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตตามขอ้สมมติเพื่อ

ประมาณการทีดี่ทีสุ่ด หรือตามสถานการณส์มมติทัว่ไป ผูส้อบบญัชีควรเสนอรายงานโดย

แสดงความเห็นว่าขอ้มูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคตไม่ถูกตอ้ง หรือถอนตวัจากการรบั

งาน 

 

33. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบที่จําเป็นเพื่อตรวจสอบขอ้มูลทาง

การเงินที่เกีย่วกบัอนาคตอนัเนือ่งมาจากการถูกจํากดัขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี

ควรถอนตวัจากการรบังาน หรือเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็นและอธิบายถึงการ

ถูกจํากดัขอบเขตไวใ้นรายงาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

34. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3400 “การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัอนาคต” 

ให้ถือปฏบิัติกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต สาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม    

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  

 


