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คํานาํ 

 

1. มาตรฐานงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนด

มาตรฐานและแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

ในการรับปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของลูกค้าที่ ผู้สอบบัญชีเป็น     

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการรวมทั้งกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชี    

การใช้คาํว่า “ผู้สอบบัญชี” ตลอดทั้งหมดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีไม่ได้มีเหตุผลมาจาก

ว่าผู้สอบบัญชีกาํลังปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน แต่เน่ืองจากมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี

มีขอบเขตจาํกัดเฉพาะการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงปฏิบัติโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของกจิการ 

 

2. ตามความมุ่งหมายของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง 

ข้อมูลทางการเงินซ่ึงจัดทาํขึ้นและแสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1
 และ

ประกอบด้วยงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อสาํหรับงวดบัญชีที่มีระยะเวลาสั้น

กว่างวดปีบัญชีของกจิการ 

 

3. ผูส้อบบญัชีซ่ึงรบังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบบันี้  ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการจากการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจําปี        

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ความเข้าใจเหล่าน้ีจะได้รับ

การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านการสอบถามในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทานและช่วย

ผู้สอบบัญชีในการมุ่งเน้นเร่ืองที่จะทาํการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการ

สอบทานอื่นที่จะนํามาใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่รับงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลและไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการพึงปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 “งานการสอบทานงบการเงิน” เน่ืองจากโดยปกติแล้ว ผู้ประกอบ

วิชาชีพดังกล่าวไม่มีความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการรวมทั้งการควบคุมภายใน

ของกิจการเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

จึงจาํเป็นต้องใช้การสอบถามและวิธีการสอบทานที่แตกต่างออกไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการสอบทาน 

 

3ก  มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีเป็นแนวทางเพ่ือการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผู้สอบบัญชีของกิจการ อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีจะนาํไปประยุกต์ใช้โดย

ดัดแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณใ์นกรณทีี่ผู้สอบบัญชีของกจิการรับผดิชอบงานสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของลูกค้า 

                                                      
1
 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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หลกัการพื้ นฐานของการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

4. ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินประจําปีของกิจการ ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณเหล่าน้ีกาํกบัความรับผิดชอบเย่ียงผู้

ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา

ความลับ การปฏบิัติตนเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน  

 

5. ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัใหมี้วิธีการควบคุมคุณภาพงานสําหรบังานแต่ละงาน องค์ประกอบของ

การควบคุมคุณภาพงานที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละงานรวมถึงความรับผิดชอบของผู้นําต่อ

คุณภาพงาน ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและงานที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ การมอบหมายงานแก่กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ผลการปฏบิัติงาน 

และการติดตามดูแล 

 

6. ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานโดยใชวิ้จารณญาณในการสงัเกตและ

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสถานการณที์่อาจมีอยู่อนัเป็นเหตุใหข้อ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลตอ้งมีการปรบัปรุงอย่างเป็นสาระสําคญั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งในสาระสําคญั วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การที่ผู้สอบบัญชีทาํการประเมินความถูกต้องของหลักฐานที่ได้รับ

อย่างรอบคอบด้วยความสงสยัและมีความระมัดระวังต่อหลักฐานที่มีความขัดแย้งกนั หรือ

นาํมาซ่ึงความสงสยัต่อความเช่ือถือได้ของเอกสารหลักฐานหรือคาํรับรองของผู้บริหารของ

กจิการ 

 

วตัถุประสงคข์องการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

7. การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถให้

ข้อสรุปจากการสอบทานว่าผู้สอบบัญชีได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาํขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญ

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทยีบรวมถึงวิธกีารสอบทานอื่น

เพ่ือลดความเสี่ยงในการให้ข้อสรุปอย่างไม่เหมาะสมให้อยู่ในระดับพอประมาณ ในกรณีที่

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ  

 

8. วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ

จากการตรวจสอบที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลไม่ทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ได้ว่า ข้อมูลทางการเงินน้ันจัดทาํขึ้น

อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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9. การสอบทานมีความแตกต่างจากการตรวจสอบ เน่ืองจากการสอบทานไม่ได้ออกแบบมา

เพ่ือให้ได้รับความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่มีข้อมูล       

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ การสอบทานประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการใช้วิธีการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีพบเหตุที่มีนัยสาํคัญ

ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแต่ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานทั้งหมด

ตามที่ต้องการสาํหรับการตรวจสอบงบการเงิน  

 

ขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

10. ผูส้อบบญัชีและลูกคา้ตอ้งเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

11. โดยปกติข้อตกลงที่ได้รับการเหน็ชอบจะถูกบันทกึในหนังสอืตอบรับงาน วิธกีารติดต่อสื่อสาร

ดังกล่าวช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผดิเกี่ยวกบัลักษณะของงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์

และขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ขอบเขตความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชี ความเช่ือม่ันที่ได้รับ รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของรายงาน  
 

โดยปกติแล้วการติดต่อสื่อสารดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี  

• วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ขอบเขตของการสอบทาน 

• ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ความรับผดิชอบของผู้บริหารในการจัดให้มีและดาํรงไว้ซ่ึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่มีประสทิธผิล  

• ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดเตรียมบันทกึทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดให้แก่ผู้สอบบัญชี 

• ข้อตกลงของผู้บริหารที่จะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้สอบบัญชีเพ่ือยืนยันการให้คํา

รับรองที่ให้โดยวาจาในระหว่างการสอบทาน รวมทั้งคาํรับรองที่ให้โดยนัยในบันทกึของ

กจิการ 

• รปูแบบและเน้ือหาของรายงานที่จะนาํเสนอ รวมทั้งการระบุถงึช่ือผู้รับรายงาน 

• ข้อตกลงของผู้บริหารที่จะรวมรายงานการสอบทานไว้ในเอกสารใดกต็ามที่มีข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลที่ระบุว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รับการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีของกจิการแล้ว 

 

ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงไว้ใน   

ภาคผนวก 1 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ข้อตกลงในการรับงานสอบทานข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลสามารถรวมกบัข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบงบการเงินประจาํปีได้ 
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วิธีการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถงึการควบคุมภายในของกิจการ 

 

12. ผูส้อบบญัชีตอ้งไดม้าซ่ึงความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการรวมทั้งการ

ควบคุมภายในของกิจการ ทั้งที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดทําขอ้มูลทางการเงินประจําปีและ

ระหว่างกาลอย่างเพยีงพอทีจ่ะวางแผนและปฏิบติังาน เพือ่สามารถทีจ่ะ  

(ก) ระบุถึงประเภทของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่อาจ

เป็นไปได ้รวมทั้งพจิารณาถงึโอกาสทีเ่หตุการณด์งักล่าวจะเกิดข้ึน และ 

(ข) เลือกคําถาม วิธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืนซ่ึงจะทําใหผู้ส้อบ

บญัชีสามารถนาํเสนอรายงานไดว่้าผูส้อบบญัชีไดพ้บสิง่ที่เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือ

ว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ทีเ่กีย่วขอ้งในสาระสําคญัหรือไม่  

 

13. ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ” ผู้สอบบัญชีซ่ึงได้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการหน่ึงรอบ

ระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่าจะได้มาซ่ึงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํข้อมูลทางการเงินประจาํปีที่

เพียงพอสาํหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการวางแผนงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลผู้สอบบัญชีต้องปรับปรุงความเข้าใจน้ีให้เป็นปัจจุบัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีต้อง

ได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลอย่างเพียงพอเน่ืองจากการควบคุมดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากการควบคุมภายใน

ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินประจาํปี 

 

14. ผู้สอบบัญชีใช้ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งการควบคุมภายใน 

ของกจิการ เพ่ือกาํหนดวิธกีารสอบถาม วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และวิธกีารสอบทานอื่น

ที่จะใช้ และเพ่ือระบุถึงเหตุการณ์ รายการ หรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงโดยเฉพาะซ่ึงต้องทาํการสอบถามหรือใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือใช้วิธกีารสอบทาน

อื่น 

 

15. โดยปกติแล้ว การปรับปรุงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมทั้งการ

ควบคุมภายในของกจิการที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันของผู้สอบบัญชี จะใช้วิธกีารดังต่อไปน้ี  

• อ่านเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของปีก่อนและการสอบทานงวดบัญชีระหว่างกาล

งวดก่อนของปีปัจจุบันและงวดบัญชีระหว่างกาลเดียวกนัของปีก่อนตามขอบเขตเท่าที่

จาํเป็น เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลงวดปัจจุบัน 
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• พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะแทรกแซงการควบคุม

ซ่ึงระบุได้ในการตรวจสอบงบการเงินปีก่อน 

• อ่านข้อมูลทางการเงินประจาํปีล่าสุดและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชี

ก่อนที่สามารถนาํมาเปรียบเทยีบได้ 

• พิจารณาความมีสาระสาํคัญโดยอ้างองิกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบั

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพ่ือช่วยในการกาํหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีการที่

จะใช้ในการปฏบิัติงานและประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง  

• พิจารณาลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้รับแก้ไข

แล้วและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่เป็นสาระสาํคัญซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข

ในงบการเงินของปีก่อน (ถ้ามี) 

• พิจารณาประเด็นทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ มีนัยสําคัญซ่ึงอาจมี

ความสาํคัญอย่างต่อเน่ือง เช่น ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญ  

• พิจารณาผลของการปฏบิัติงานตรวจสอบสาํหรับงบการเงินปีปัจจุบัน 

• พิจารณาผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการดาํเนินการของผู้บริหารใน

ภายหลัง  

• สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับผลการประเมินโดยผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจาก

การทุจริต 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกจิกรรมทางธุรกจิของกจิการ 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการควบคุมภายในที่ มีนัยสําคัญและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อการจัดทาํข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล 

• สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและความ

เช่ือถือได้ของบันทกึทางบัญชีที่ตรงกบัหรือกระทบยอดได้กบัข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาลน้ัน 

 

16. ผู้สอบบัญชีกาํหนดลักษณะวิธีการสอบทานที่ต้องปฏิบัติสาํหรับกิจการภายในกลุ่ม (ถ้ามี) 

และติดต่อสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานทราบ ปัจจัยที่นาํมาพิจารณา

รวมถงึความมีสาระสาํคัญและความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลของกจิการภายในกลุ่มและความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการควบคุม

ภายในในการจัดทาํข้อมูลดังกล่าวว่ามีการรวมศูนย์หรือไม่รวมศูนย์  
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17. ในการวางแผนและปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูที้่เพิ่งไดร้บั

การแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกิจการซ่ึงยงัไม่ไดทํ้าการตรวจสอบงบการเงินประจําปี

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีตอ้งทําความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ

รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดทําขอ้มูลทางการเงินประจําปี

และขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

18. การทาํความเข้าใจน้ีทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถมุ่งเน้นการใช้วิธีการสอบถามและวิธีการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่นในการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ในการทาํความเข้าใจดังกล่าวโดยปกติแล้ว

ผู้สอบบัญชีจะสอบถามผู้สอบบัญชีคนก่อนและสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบงบ

การเงินปีก่อนและงวดบัญชีระหว่างกาลงวดก่อน ๆ ของปีปัจจุบันที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนได้ทาํ

การสอบทานแล้ว (ในกรณทีี่สามารถปฏบิัติได้) และพิจารณาลักษณะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ได้รับการแก้ไขแล้วและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ซ่ึงผู้สอบบัญชีคนก่อนได้รวบรวมไว้ ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะ

แทรกแซงการควบคุม และประเดน็ทางการบัญชีและการรายงานที่สาํคัญซ่ึงยังอาจมีความสาํคัญ

อยู่อย่างต่อเน่ือง เช่น ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสาํคัญ 

 

การสอบถาม การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 

 

19. ผูส้อบบัญชีต้องทําการสอบถามซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบ      

ดา้นการเงินและบญัชีและใชวิ้ธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนเพือ่ให้

ผูส้อบบญัชีสามารถสรุปไดว่้า จากการปฏิบติังานสอบทานผูส้อบบญัชีไดพ้บสิง่ที่เป็นเหตุ

ใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งในสาระสําคญัหรือไม่ 

 

20. โดยปกติแล้วการสอบทานไม่ได้กาํหนดให้ทาํการทดสอบบันทกึทางบัญชีโดยการตรวจสอบ

เอกสาร การสังเกตการณ์ หรือการยืนยันรายการ วิธีการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาลโดยปกติจะจํากัดเพียงการใช้วิธีการสอบถามซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสอบถามบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและใช้วิธีการการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทาน

อื่นมากกว่าการสอบยันข้อมูลที่ได้รับมาที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ทางบัญชีที่สาํคัญเกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล ความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการรวมทั้งการควบคุม

ภายในของกจิการของผู้สอบบัญชี ผลของการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบงวดก่อนและ

การพิจารณาความมีสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี     

มีผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของการสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการ

สอบทานอื่นที่ใช้ 
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21.  โดยปกติแล้ว ผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารดังต่อไปน้ี 

• อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล หรือคณะกรรมการ  

อื่น ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือระบุถึงเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

และสอบถามถึงเร่ืองที่ได้หารือในที่ประชุมแต่ยังไม่มีรายงานการประชุมที่อาจมี

ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• พิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ของเหตุการณ์ที่ทาํให้ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบหรือ

การสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดรายการปรับปรุงทางบัญชีหรือการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่ึงพบในการตรวจสอบหรือ

การสอบทานคร้ังก่อน 

• ติดต่อสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีอื่นที่ปฏบิัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของ

กจิการภายในกลุ่มที่สาํคัญตามความเหมาะสม 

• สอบถามผู้บริหารของกิจการซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินและบัญชี รวมทั้ง

ผู้บริหารรายอื่นตามความเหมาะสม เกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี  

o ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทาํขึ้นและแสดงตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

o มีการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีหรือการประยุกต์ใช้หลักการบัญชีหรือไม่ 

o มีรายการทางการค้าใหม่ซ่ึงทาํให้มีความจาํเป็นต้องนาํหลักการบัญชีใหม่มาใช้

หรือไม่ 

o มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ทราบแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไขใน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่ 

o สถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือซับซ้อนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกจิหรือการจาํหน่ายส่วนงานธุรกจิของกจิการ

ข้อสมมติที่สาํคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม และ

ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง

เป็นการเฉพาะในนามของกจิการ 

o รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้บันทึกและเปิดเผยในข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

o การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของข้อผูกมัดและภาระผูกพันตามสญัญา 

o การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในภาระหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น รวมถึงคดีฟ้องร้องหรือข้อ

เรียกร้อง 

o การปฏบิัติตามเง่ือนไขในสญัญากู้ยืมเงิน 

o ประเดน็คาํถามอื่นที่เกดิจากการปฏบิัติงานสอบทาน 

o รายการที่สาํคัญที่เกดิขึ้นในช่วงก่อนสิ้นงวดบัญชีระหว่างกาลหรือในช่วงแรกของ

งวดบัญชีระหว่างกาลถดัไป 

o การทุจริตหรือข้อสงสยัว่ามีการทุจริตที่มีผลกระทบต่อกจิการซ่ึง เกี่ยวข้องกบั 
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-  ผู้บริหาร  

-  พนักงานซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการควบคุมภายใน หรือ 

-  บุคคลอื่น ในกรณีที่การทุจริตน้ันอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

o ข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตหรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริตที่มีผลกระทบต่อข้อมูล  

ทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงได้รับการติดต่อสื่อสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน

นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกบัดูแล หรือบุคคลอื่น 

o การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกดิขึ้นแล้วหรือที่อาจ

เป็นไปได้ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างมีสาระสาํคัญ 

• ใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพ่ือระบุความสมัพันธแ์ละ

รายการที่ มีลักษณะผิดปกติและรายการที่อาจสะท้อนถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

อาจรวมถึงการวิเคราะห์อตัราส่วนและเทคนิคทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มหรือ

การวิเคราะห์เชิงถดถอย (regression analysis) โดยอาจใช้การคาํนวณด้วยมือหรือใช้

เทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคาํนวณ ตัวอย่างวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ผู้สอบ

บัญชีอาจพิจารณานาํไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

แสดงไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

• อ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและพิจารณาว่ามีเหตุที่ทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาํตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระสาํคัญหรือไม่ 

 

22. ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการสอบทานหลาย ๆ วิธีก่อนหรือพร้อมกันไปในขณะที่กิจการจัดทาํ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ในทางปฏบิัติที่ผู้สอบบัญชีจะปรับปรุง

ความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมถงึการควบคุมภายในของกจิการให้เป็น

ปัจจุบัน และเร่ิมอ่านรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องก่อนวันสิ้นงวดบัญชีระหว่างกาล นอกจากน้ี 

การปฏบิัติงานสอบทานบางวิธใีนช่วงต้นของงวดบัญชีระหว่างกาลจะทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ระบุและพิจารณาประเดน็ทางบัญชีที่สาํคัญที่อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ได้เรว็ขึ้น 

 

23. กรณีที่ผู้สอบบัญชีซ่ึงปฏบิัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของกิจการด้วย ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจปฏบิัติงานตรวจสอบ

บางวิธีพร้อมไปกับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพ่ือความสะดวกและ         

ความมีประสทิธภิาพ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ในระหว่างการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอาจนํามาใช้สาํหรับการตรวจสอบ

ประจาํปีได้ นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจใช้วิธกีารตรวจสอบซ่ึงใช้สาํหรับวัตถุประสงค์
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ในการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีในขณะปฏบิัติงานสอบทานระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น   

การใช้วิธีการตรวจสอบสาํหรับรายการที่มีนัยสาํคัญหรือรายการที่ไม่เป็นปกติที่เกิดขึ้ นใน

ระหว่างงวด เช่น การรวมธุรกจิ การปรับโครงสร้าง หรือรายการรายได้ที่มีนัยสาํคัญ 

 

24. โดยปกติการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้กาํหนดให้มีการสอบยันเกี่ยวกับ 

การสอบถามเร่ืองคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้อง ดังน้ัน โดยปกติจึงไม่มีความจาํเป็นที่ต้องส่ง

จดหมายสอบถามไปยังทนายความของกจิการ อย่างไรกต็าม การติดต่อสื่อสารโดยตรงไปยัง

ทนายความของกจิการเกี่ยวกบัคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้องอาจมีความเหมาะสม หากมีเหตุที่

ทาํให้ผู้สอบบัญชีสงสยัว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาํขึ้นตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญ และผู้สอบบัญชีเช่ือว่าทนายความของกจิการอาจมีข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 

25. ผูส้อบบญัชีตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกบัหรือกระทบยอด

ไดก้บับนัทึกทางบญัชี ผู้สอบบัญชีอาจได้รับหลักฐานว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกบั

หรือกระทบยอดได้กบับันทกึทางบัญชี โดยการเปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลกบั  

(ก) บันทกึทางบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือตารางการจัดทาํงบการเงินรวมซ่ึงตรง

กบัหรือกระทบยอดได้กบับันทกึทางบัญชี และ 

(ข) ข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ในบันทกึของกจิการตามที่จาํเป็น 

 

26. ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามว่าผูบ้ริหารไดร้ะบุเหตุการณท์ั้ งหมดที่เกิดข้ึนจนถึงวนัที่ใน

รายงานการสอบทานซ่ึงอาจจําเป็นตอ้งทําการปรบัปรุงหรือเปิดเผยในขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลหรือไม่ ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพ่ือระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น

ภายหลังวันที่ในรายงานการสอบทาน 

 

27. ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามว่าผูบ้ริหารไดมี้การเปลี่ยนแปลงการประเมินความสามารถใน

การดําเนนิงานต่อเนือ่งของกิจการหรือไม่ ในกรณีทีผ่ลจากการสอบถามหรือการใชวิ้ธีการ

สอบทานอ่ืน ทําใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงเหตุการณห์รือสถานการณที์่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้

สงสยัอย่างมากเกี่ยวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ ผูส้อบบญัชี

ตอ้ง  

(ก) สอบถามผูบ้ริหารถึงแผนงานในอนาคตที่กําหนดข้ึนจากการประเมินเรื่องการ

ดําเนินงานต่อเนื่อง ความเป็นไปไดข้องแผนงานดงักล่าว รวมทั้งความเห็นของ

ผูบ้ริหารว่าผลทีไ่ดจ้ากแผนงานดงักล่าวจะทําใหส้ถานการณดี์ข้ึนหรือไม่ และ 

(ข) พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าวในขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาล  
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28. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถใน 

การดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการอาจมีอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงินประจาํปี หรืออาจระบุได้

จากผลการสอบถามผู้บริหารหรือจากการใช้วิธีสอบทานอื่น เม่ือผู้สอบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงแผนงานในอนาคต เช่น แผนการ

ขายสนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ี การกู้ยืมเงินหรือการปรับโครงสร้างหน้ี การลดหรือชะลอการใช้จ่าย 

หรือการเพ่ิมทุน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงความเป็นไปได้ของแผนงาน

ดังกล่าวและผู้บริหารเช่ือว่าผลที่ได้จากแผนงานดังกล่าวจะทาํให้สถานการณ์ดีขึ้ นหรือไม่ 

อย่างไรกต็าม โดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องสอบยันความเป็นไปได้ของแผนงานของ

ผู้บริหารหรือการที่ผลจากแผนงานดังกล่าวจะทาํให้สถานการณด์ีขึ้นหรือไม่ 

 

29.  เมื่อผูส้อบบญัชีพบว่ามีเหตุให้ผูส้อบบญัชีสงสยัว่าตอ้งมีการปรับปรุงรายการที่เป็น

สาระสําคญัหรือไม่ เพือ่ใหข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกีย่วขอ้งในสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามเพิม่เติมหรือใชวิ้ธีการอ่ืน

เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถใหข้อ้สรุปในรายงานการสอบทานได ้ตัวอย่างเช่น ถ้าวิธีการ

สอบทานของผู้สอบบัญชีทาํให้เกิดข้อสงสัยว่ารายการขายที่มีนัยสาํคัญของกิจการได้บันทึก

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการเพ่ิมเติมอย่าง

เพียงพอเพ่ือยุติข้อสงสยัของผู้สอบบัญชี เช่น การหารือถึงเง่ือนไขของรายการค้าดังกล่าวกับ

เจ้าหน้าที่อาวุโสทางการตลาดและทางบัญชี หรือการอ่านสญัญาซ้ือขาย 

 

การประเมินการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง 

  

30. ผูส้อบบญัชีตอ้งประเมินการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงทั้งเฉพาะแต่ละรายการและ

ผลโดยรวมว่าการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขซ่ึงผูส้อบบญัชีพบ

มีสาระสําคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่ 

 

31. การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแตกต่างจากการตรวจสอบ เน่ืองจากการสอบทาน

ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงและการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่ผู้สอบบัญชีพบจะถูกนาํมาประเมินผลกระทบ

ทั้งเฉพาะแต่ละรายการและผลโดยรวม เพ่ือพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่ มี

สาระสาํคัญเพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทาํขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญหรือไม่ 
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32. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความมีสาระสําคัญของ       

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่กจิการยังไม่ได้แก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

เช่น ลักษณะ สาเหตุ และจาํนวนเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง การแสดงข้อมูล 

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงน้ันเกดิขึ้นในปีก่อนหรืองวดบัญชีระหว่างกาลของปีปัจจุบัน และผลกระทบ

ที่อาจเกดิขึ้นของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่องวดบัญชีระหว่างกาลหรืองวดประจาํปี

ในอนาคต 

 

33. ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดจาํนวนเงินที่ไม่จาํเป็นต้องนาํมารวมคาํนวณผลโดยรวม หากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่น้อยกว่าจาํนวนเงินดังกล่าว เน่ืองจากผู้สอบบัญชีคาดว่าผลรวมของ

จาํนวนเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาข้อเทจ็จริงที่ว่าการกาํหนดความมี

สาระสาํคัญประกอบด้วยการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงแม้ว่าจะเป็นจาํนวนเงินน้อยในเชิงเปรียบเทยีบ แต่กอ็าจมีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ 

 

คํารบัรองของผูบ้ริหาร 
 

34.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไดร้บัหนงัสือรบัรองจากผูบ้ริหารว่า 

(ก) ผูบ้ริหารรบัทราบว่าเป็นผูร้บัผิดชอบในการออกแบบและนําการควบคุมภายในไป

ปฏิบติัเพือ่ป้องกนัและตรวจพบการทุจริตและขอ้ผดิพลาด  

(ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดทําข้ึนและแสดงตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินทีเ่กีย่วขอ้ง  

(ค) ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลกระทบของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่ไม่ไดร้บัการ

แกไ้ขซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้วบรวมในระหว่างการสอบทานนั้นไม่เป็นสาระสําคญัต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม ทั้งผลกระทบต่อเฉพาะแต่ละรายการและ

ผลโดยรวม รายการสรุปของขอ้มูลดงักล่าวไดน้ํามารวมไวห้รือแนบไวก้บัหนงัสือ

รบัรองแลว้  

(ง) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงขอ้เท็จจริงที่มีสาระสําคญัทั้ งหมดที่

ผูบ้ริหารทราบเกีย่วกบัการทุจริตและขอ้สงสยัว่ามีการทุจริต ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบั

กิจการแลว้  
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(จ) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลอาจแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงมีผลมา

จากการทุจริตแลว้
2
 

(ฉ) ผูบ้ริหารได้เปิดเผยให้ผู ้สอบบัญชีทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ขอ้กําหนดทางกฎหมายที่เกิดข้ึนหรือที่อาจเป็นไปไดท้ั้งหมดที่ผูบ้ริหารทราบแลว้ 

ซ่ึงผลกระทบจะไดน้าํมาพจิารณาในการจดัทําขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล และ 

(ช) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยใหผู้ส้อบบญัชีทราบถึงเหตุการณที์่สําคญัทั้งหมดที่เกิดภายหลงั

วนัที่ในงบการเงินจนถึงวนัที่ในรายงานการสอบทานซ่ึงอาจตอ้งมีการปรบัปรุง

รายการหรือการเปิดเผยขอ้มูลในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแลว้ 

 

35. ผู้สอบบัญชีขอคาํรับรองเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะเฉพาะของ

กจิการหรืออุตสาหกรรม ตัวอย่างหนังสอืรับรองของผู้บริหารได้แสดงไว้ในภาคผนวก 3 ของ

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลประกอบ  

 

36.  ผูส้อบบญัชีตอ้งอ่านข้อมูลอ่ืนที่แนบประกอบกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อ

พิจารณาว่ามีขอ้มูลประกอบที่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างมี

สาระสําคญัหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือข้อมูลประกอบอื่นหรือไม่ 

หากมีความจาํเป็นที่ต้องแก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและผู้บริหารปฏเิสธที่จะทาํการแก้ไข 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน ในกรณีที่มีความจาํเป็นที่ต้องแก้ไข

ข้อมูลประกอบอื่นและผู้บริหารปฏิเสธที่จะทาํการแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเพ่ิมวรรค

เน้นเพ่ืออธิบายถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญดังกล่าวในรายงานการสอบทาน

หรือดาํเนินการอย่างอื่น เช่น ระงับการออกรายงานการสอบทานหรือถอนตัวจากงานดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจแสดงวิธีการวัดผลกาํไรแบบหน่ึงซ่ึงแสดงให้เหน็ผลการดาํเนินงาน

ในเชิงที่ดีกว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและวิธีการวัดผลดังกล่าวแสดงผลเกินจริงมาก

เกนิไปอย่างเด่นชัด โดยไม่ได้มีการกาํหนดคาํนิยามไว้อย่างชัดเจนหรือไม่สามารถกระทบข้อมูล

ไปยังข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้อย่างชัดเจน ซ่ึงทาํให้เกดิความสบัสนและมีความเป็นไป

ได้ที่จะทาํให้เกดิความเข้าใจผดิ  

 

                                                      
2
 ย่อหน้าที่ 35 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” อธบิายว่าลักษณะ ขอบเขตและความถี่ของการประเมินดังกล่าวจะแตกต่าง

กันไปในแต่ละกิจการและผู้บริหารอาจทาํการประเมินในรายละเอียดเป็นประจาํทุกปีหรือเป็นส่วนหน่ึงของ  

การติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน คาํรับรองที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีต้องปรับเปล่ียนให้

สอดคล้องกบัสถานการณเ์ฉพาะของกจิการ   
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37.  หากผูส้อบบญัชีพบเหตุที่ทําใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือไดว่้าขอ้มูลอ่ืนที่ปรากฎอยู่มีการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีตอ้งหารือประเด็นดงักล่าวกบั

ผูบ้ริหารของกิจการ ในขณะที่ผู้สอบบัญชีอ่านข้อมูลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาหา

ความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ปรากฏอย่างชัดเจน (ได้แก่ ข้อมูลซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่

แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงแสดงหรือนาํเสนอไว้อย่างไม่ถูกต้อง) ในการหารือ

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลอื่นและคาํตอบของ

ผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี ว่าความแตกต่างในการใช้ดุลยพินิจหรือในความเหน็

น้ันมีเหตุผลหรือไม่ และจะร้องขอให้ผู้บริหารหารือกับบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพ่ือหาข้อยุติต่อการแสดงข้อมูลที่ปรากฏชัดว่าขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่ ต้อง

มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญและผู้บริหารปฏเิสธที่จะทาํ

การแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาดาํเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น การแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลรับทราบและการขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมาย 

 

การติดต่อสือ่สาร 

 

38. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบจากการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ทําให้

ผูส้อบบญัชีเช่ือว่าตอ้งมีการปรบัปรุงรายการที่มีสาระสําคญัเพื่อใหข้อ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลจัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งในสาระสําคญั ผูส้อบ

บญัชีตอ้งติดต่อสือ่สารประเด็นดงักล่าวกบัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมในทนัทีที่สามารถ

กระทําได ้ 

 

39. หากในดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีเห็นว่าผูบ้ริหารไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมภายใน

ระยะเวลาอนัควร ผูส้อบบญัชีตอ้งแจง้ใหผู้มี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแลทราบ การติดต่อสื่อสาร

ดังกล่าวทาํในทันททีี่สามารถกระทาํได้โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจของ

ผู้สอบบัญชีว่าจะทาํการติดต่อสื่อสารโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อกัษรขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ 

เช่น ลักษณะของรายการ ความอ่อนไหวและความสาํคัญของเร่ืองที่จะรายงานและจังหวะเวลา

ในการติดต่อสื่อสาร ในกรณีที่การติดต่อสื่อสารข้อมูลทาํโดยทางวาจา ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํ

บันทกึการติดต่อสื่อสารน้ันไว้  

 

40. หากในดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีเห็นว่า ผูมี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแลไม่ตอบสนองอย่าง

เหมาะสมภายในระยะเวลาอนัควร ผูส้อบบญัชีตอ้งพจิารณา 

(ก) ว่าตอ้งมีการเสนอรายงานในแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรือไม่ หรือ 

(ข) ความเป็นไปไดใ้นการถอนตวัจากงานดงักล่าว และ 

(ค) ความเป็นไปไดใ้นการถอนตวัจากการไดร้บัแต่งตั้งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจําปี 
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41. ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบจากการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ทําให้

ผูส้อบบญัชีเช่ือว่ามีการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

ผูส้อบบญัชีตอ้งติดต่อสื่อสารประเด็นดงักล่าวกบัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมในทนัทีที่

สามารถกระทําได ้การตัดสนิใจว่าผู้บริหารระดับใดที่จะมีความเหมาะสมน้ัน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาผลกระทบจากความเป็นไปได้ในการสมรู้ ร่วมคิด หรือ ความเกี่ยวข้องของสมาชิกของ

ฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีผู้สอบบัญชียังพิจารณาความจาํเป็นที่จะรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลและพิจารณาผลกระทบต่อการสอบทาน 

 

42.  ผูส้อบบญัชีตอ้งแจ้งประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการกํากบัดูแลกิจการที่พบจากการสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแก่ผูมี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแล ในการสอบทานข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลผู้สอบบัญชีอาจพบประเดน็บางประเดน็ซ่ึงในความเหน็ของผู้สอบบัญชีมี

ทั้งความสาํคัญและเกี่ยวข้องกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในการกาํกบัดูแลกระบวนการจดัทาํ

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารประเดน็ดังกล่าวกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

การรายงานลกัษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

43.  ผูส้อบบญัชีตอ้งเสนอรายงานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซ่ึงประกอบดว้ย  

(ก) ช่ือรายงานทีเ่หมาะสม 

(ข) ช่ือผูร้บัรายงาน ตามทีก่ําหนดโดยเงือ่นไขของงานนั้น 

(ค) การระบุถึงขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน ซ่ึงรวมถึงการระบุช่ือของงบ

การเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงินแบบสมบูรณห์รือแบบย่อ รวมทั้งวนัที่และ

รอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ง) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทําขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลและการแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตามที่ควรตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย

งบการเงินแบบสมบูรณที์่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชโ้ดยทัว่ไปซ่ึงจัดทําข้ึนตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งที่ออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถแสดงรายการ

อย่างถูกตอ้งตามทีค่วร 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทําและแสดง

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง ใน

กรณีของสถานการณอ่ื์น 

(ฉ) ขอ้ความทีร่ะบุว่า ผูส้อบบญัชีเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปจากการสอบทานต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
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(ช) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” และขอ้ความที่ระบุว่า การสอบทาน

ดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

(ซ) ขอ้ความที่ระบุว่า การสอบทานมีขอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีเป็นอย่างมาก ทําใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าผูส้อบ

บญัชีจะพบเรื่องที่มีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ผูส้อบ

บญัชีจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

(ฌ) ขอ้สรุปที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีพบสิง่ที่เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกีย่วขอ้งหรือไม่ ในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงิน

แบบสมบูรณที์่มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยทัว่ไปซ่ึงจัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งที่ออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถแสดงรายการอย่างถูกตอ้ง

ตามทีค่วร  

(ญ) ขอ้สรุปที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีพบสิง่ที่เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลไม่ไดจ้ัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งในสาระสําคญั

หรือไม่ ในกรณีของสถานการณอ่ื์น 

(ฎ) วนัทีใ่นรายงาน 

(ฏ) ทีต่ ั้งสํานกังานของผูส้อบบญัชี 

(ฐ) ลายมือช่ือของผูส้อบบญัชี 

ตัวอย่างของรายงานการสอบทานแสดงไว้ในภาคผนวก 4 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

44. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายซ่ึงใช้ในการควบคุมการสอบทานข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล อาจกาํหนดถ้อยคาํที่ใช้สาํหรับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีไว้ต่างจาก

ถ้อยคาํที่บรรยายไว้ในย่อหน้า 43 (ฌ) หรือ 43 (ญ) ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏบิัติ

ตามโดยใช้ถ้อยคาํที่กาํหนดไว้ดังกล่าว แต่ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีตามที่ได้อธบิายไว้

ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีในการได้มาซ่ึงข้อสรปุยังคงเหมือนเดิม 

  

การปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

45. ผูส้อบบญัชีตอ้งใหข้อ้สรุปอย่างมีเงื่อนไขหรือใหข้อ้สรุปว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งในกรณีที่

ผูส้อบบญัชีพบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตอ้งมีการปรบัปรุง

รายการที่เป็นสาระสําคญัเพือ่ใหจ้ัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง

ในสาระสําคญั 
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46. ในกรณีที่มีเหตุซ่ึงทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับหรืออาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญจากการปฏิบัติแตกต่างจากแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและผู้บริหารไม่ได้แก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้อง

เสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไป โดยอธิบายถึงลักษณะของการปฏบิัติที่

แตกต่างและระบุผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหากคาํนวณได้ ในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีเช่ือว่าข้อมูลที่จาํเป็นต้องมีเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไปและ

รวมข้อมูลที่จาํเป็นดังกล่าวในรายงานการสอบทานหากทาํได้ โดยปกติแล้วการเสนอรายงาน

การสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไปจะทาํโดยการเพ่ิมวรรคอธิบายในรายงานการสอบทาน

และให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ตัวอย่างรายงานการสอบทานแบบให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข

แสดงไว้ในภาคผนวก 5 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

47. ในกรณีที่ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องมี

สาระสาํคัญและแผ่กระจายไปในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจนทาํให้การที่ผู้สอบบัญชีให้

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขไม่เพียงพอที่จะเปิดเผยลักษณะของข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อสรุปว่างบ

การเงินไม่ถูกต้อง ตัวอย่างรายงานการสอบทานแบบให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องแสดง

ไว้ในภาคผนวก 7 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

การถูกจํากดัขอบเขต 

 

48. โดยปกติแล้วการถูกจาํกดัขอบเขตทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทาํการสอบทานได้เสรจ็สมบูรณ ์

 

49. ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีไม่สามารถทําการสอบทานได้เสร็จสมบูรณ์ ผูส้อบบัญชีต้อง

ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและผูมี้หนา้ที่

ในการกํากบัดูแลถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทําการสอบทานไดเ้สร็จสมบูรณ ์และพิจารณาว่า

เหมาะสมทีจ่ะเสนอรายงานการสอบทานหรือไม่ 

 

การถูกจํากดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร 

 

50. ผู้สอบบัญชีไม่รับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหากผู้สอบบัญชีได้ทราบใน

เบื้ องต้นว่าสถานการณ์ของงานบ่งช้ีว่าผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถปฏิบัติงานสอบทานได้เสร็จ

สมบูรณเ์น่ืองจากจะถูกจาํกดัขอบเขตในการสอบทานโดยผู้บริหารของกจิการ 
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51. ในกรณีที่ผู้บริหารจาํกัดขอบเขตในการสอบทานภายหลังการตกลงตอบรับงาน ผู้สอบบัญชี

เรียกร้องให้ขจัดการจาํกดัขอบเขตดังกล่าว หากผู้บริหารปฏเิสธที่จะขจัดการกาํจัดขอบเขตน้ัน 

ซ่ึงมีผลให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทาํการสอบทานได้เสร็จสมบูรณ์และให้ข้อสรุปได้ ผู้สอบ

บัญชีต้องสื่อสารให้ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทราบเป็นลาย

ลักษณอ์กัษรถงึเหตุผลที่ไม่สามารถทาํการสอบทานได้เสรจ็สมบูรณ์ อย่างไรกต็าม หากผู้สอบ

บัญชีพบว่ามีเหตุที่ทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่มีสาระสาํคัญเพ่ือให้

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทาํขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีสื่อสารประเดน็ดังกล่าวตามแนวทางปฏบิัติที่ระบุในย่อหน้าที่ 38-40 

 

52. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีพิจารณาความรับผิดชอบทางกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมาย

รวมทั้งพิจารณาว่ามีข้อกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อกาํหนด

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่ให้ข้อสรุปและแสดงถึงเหตุผลที่ทาํให้ไม่สามารถทาํ

การสอบทานได้เสรจ็สมบูรณไ์ว้ในรายงานการสอบทาน อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีพบว่ามี

เหตุที่ทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าต้องมีการปรับปรุงรายการที่มีสาระสาํคัญเพ่ือให้ข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลจัดทาํขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญ 

ผู้สอบบัญชีแจ้งเร่ืองดังกล่าวในรายงานด้วย 

 

การถูกจํากดัขอบเขตกรณีอ่ืน  

 

53. การถูกจาํกดัขอบเขตอาจเกดิขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์อื่นนอกเหนือจากการถูกจาํกดัขอบเขต

ซ่ึงเกิดจากผู้บริหาร โดยปกติในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีไม่สามารถทาํการสอบทาน

เสรจ็สมบูรณ์และเสนอข้อสรุปได้ซ่ึงมีแนวทางปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 51-52 แล้ว อย่างไรกต็าม 

ในบางสถานการณท์ี่อาจเกดิขึ้นได้ยาก การถูกจาํกดัขอบเขตของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบัประเดน็ใดประเดน็หน่ึงหรือหลายประเดน็โดยเฉพาะอย่างชัดเจน ซ่ึงแม้มีสาระสาํคัญแต่ใน

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่กระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างแผ่กระจาย   

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไปโดยระบุ

ว่า ยกเว้นเร่ืองที่ได้กล่าวไว้ในวรรคอธิบายในรายงานการสอบทาน การสอบทานได้ปฏบิัติตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ตัวอย่างของรายงานการสอบทาน

ที่ให้ข้อสรปุอย่างมีเง่ือนไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก 6 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

54. ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อการตรวจสอบงบการเงินประจําปีล่าสุด

เน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขตในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการถูกจาํกดัขอบเขต

ดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอยู่ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน 
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การดําเนนิงานต่อเนือ่งและความไม่แน่นอนทีมี่นยัสําคญั 

 

55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิมวรรคเน้นในรายงานการสอบทาน เพ่ือเน้นข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ใด ๆ ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงการเพ่ิมวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบข้อสรุปของผู้สอบบัญชี วรรคดังกล่าวต้องแสดง

ต่อท้ายวรรคสรุปและโดยปกติจะกล่าวถึงข้อเทจ็จริงที่ว่าข้อสรุปไม่ได้เป็นแบบมีเง่ือนไขจาก

การเน้นข้อมูลดังกล่าว 

 

56. ถา้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในขอ้มูลการเงินระหว่างกาล ผูส้อบบญัชีตอ้งเพิ่ม

วรรคเนน้ในรายงานการสอบทานเพื่อเนน้ถึงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัเกี่ยวกบั

เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการ

ดําเนนิงานต่อเนือ่งของกิจการ 

 

57. ผู้สอบบัญชีอาจเสนอรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไป

ก่อนหน้าน้ี โดยการเพ่ิมวรรคเน้นเพ่ือเน้นให้เหน็ถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองของกจิการ ถ้าความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญดังกล่าวยังคงอยู่ในงวดปัจจุบันและมี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแล้ว ผู้สอบบัญชีเสนอ

รายงานการสอบทานต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในแบบที่เปล่ียนแปลงไปในงวดปัจจุบัน

โดยการเพ่ิมวรรคเน้นเพ่ือเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญที่ยังคงอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง 

 

58. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่อาจ

ก่อให้เกดิข้อสงสยัอย่างมากต่อความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการจากผลของ

การสอบถามหรือวิธีการสอบทานอื่น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วในข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปล่ียนแปลงไปโดยการ

เพ่ิมวรรคเน้นเพ่ือเน้นถงึเหตุการณห์รือสถานการณน้ั์น 

 

59. ในกรณีขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดเ้ปิดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัความไม่

แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่ก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมากต่อความสามารถในการดําเนินงาน

ต่อเนือ่งของกิจการ ผูส้อบบญัชีตอ้งใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไขหรือใหข้อ้สรุปว่างบการเงิน

ไม่ถูกตอ้งตามความเหมาะสม รายงานการสอบทานดงักล่าวตอ้งมีการกล่าวอา้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงถงึขอ้เท็จจริงของความไม่แน่นอนทีมี่สาระสําคญันั้น 
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60. ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลีย่นแปลงไปโดยการเพิม่

วรรคเพื่อเนน้ใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีนยัสําคญัที่ผูส้อบบญัชีพบ (นอกเหนือจาก

ปัญหาการดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการ) ซ่ึงการแกปั้ญหาความไม่แน่นอนดงักล่าว

ข้ึนอยู่กบัเหตุการณใ์นอนาคตและความไม่แน่นอนนั้นอาจมีผลกระทบต่อขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้พจิารณาอ่ืน 

 

61. เง่ือนไขของข้อตกลงในการรับงานรวมถึงข้อตกลงของผู้บริหารว่าจะรวมรายงานการสอบทาน

ของผู้สอบบัญชีไว้ในเอกสารใดกต็ามที่มีข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ระบุว่าข้อมูลดังกล่าว

ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการแล้ว หากผู้บริหารไม่ได้รวมรายงานการสอบทาน

ไว้ในเอกสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาขอคาํปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือช่วยในการตัดสนิใจ

เลือกการดาํเนินการที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์

 

62. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบเปล่ียนแปลงไปและผู้บริหารเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยไม่ได้รวมรายงานการสอบทานแบบที่เปล่ียนแปลงไว้ใน

เอกสารน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาขอคาํปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือช่วยในการตัดสนิใจเลือก

การดาํเนินการที่เหมาะสมกบัสถานการณแ์ละความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวจากการได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้สอบบัญชีสาํหรับการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 

 

63. ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อไม่จาํเป็นต้องรวมข้อมูลทุก

อย่างเช่นเดียวกับงบการเงินแบบสมบูรณ์ แต่อาจแสดงคําอธิบายเหตุการณ์และการ

เปล่ียนแปลงที่ มีนัยสําคัญต่อความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกิจการนับตั้งแต่วันที่ในรายงานสาํหรับปี เน่ืองมาจากข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ใช้

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจะสามารถเข้าถึงงบการเงินฉบับล่าสดุที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

เช่น กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสถานการณ์อื่น ผู้สอบบัญชีหารือกับ

ผู้บริหารถึงความจาํเป็นในการรวมข้อความที่ว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลต้องอ่านควบคู่

ไปกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วฉบับล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีการระบุข้อความดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีต้องพิจารณาว่าการไม่อ้างองิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วฉบับล่าสดุจะทาํให้เกดิ

การเข้าใจผดิต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และมีผลกระทบต่อ

รายงานการสอบทานหรือไม่ 
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เอกสารหลกัฐาน 

 

64. ผูส้อบบญัชีตอ้งจัดทําเอกสารหลกัฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการใหข้อ้สรุปของผูส้อบบญัชี และเป็นหลกัฐานว่าการปฏิบติังานสอบ

ทานเป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  รวมทั้ งข้อกําหนดทางกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง การจัดทาํเอกสารหลักฐานทาํให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ซ่ึงไม่เคย

เกี่ยวข้องกับงานน้ีมาก่อนสามารถเข้าใจลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสอบถาม 

และวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่นที่ใช้ ข้อมูลที่ได้รับและประเดน็ที่

สาํคัญที่พิจารณาในระหว่างการปฏบิัติงานสอบทานรวมทั้งการจัดการกบัประเดน็ดังกล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

65. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

สาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ีสามารถทาํได้ก่อนวันถอืปฏบิัติมีผลบังคับใช้ 
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การนาํไปใชก้บัหน่วยงานภาครฐั 

 

1. ย่อหนา้ที ่ 10 กาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีและลูกคา้เห็นชอบในขอ้ตกลงเกีย่วกับการรับงาน       

ย่อหนา้ที ่ 11 อธิบายวา่หนงัสือตอบรบังานชว่ยหลีกเลีย่งความเขา้ใจผิดเกีย่วกบัลกัษณะของ

งานและโดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตของการสอบทาน ความรบัผิดชอบของ

ผูบ้ริหาร ขอบเขตความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี ความเชือ่มั่นทีไ่ดร้บั รวมทัง้ลกัษณะและ

รูปแบบของรายงาน โดยทั่วไปกฎหมายหรือขอ้บงัคับทีใ่ชใ้นการกํากบังานการสอบทาน

สาํหรบัหน่วยงานภาครฐัจะกําหนดเรือ่งการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีไวด้ว้ย ดงันัน้ การใชห้นังสือ

ตอบรบังานอาจไม่เป็นทีแ่พร่หลายสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั อย่างไรกต็าม การมีหนงัสือตอบ

รบังานเพือ่แสดงถึงเรือ่งต่าง ๆ ทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่11 อาจเป็นประโยชนต่์อทัง้ผูส้อบบญัชี

และลูกคา้หน่วยงานภาครฐั ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีของหน่วยงานภาครฐัพิจารณาทําความตกลง

กบัลกูคา้สาํหรบัเงือ่นไขของงานสอบทานโดยใชห้นงัสือตอบรบังาน 

 

2. ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาระหนา้ทีก่ารตรวจสอบตามกฎหมายของผูส้อบบัญชีอาจ

ขยายไปถึงงานอื่นดว้ย เช่น การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ในกรณีเชน่น้ีผูส้อบ

บญัชขีองหน่วยงานภาครฐัไม่สามารถหลีกเลีย่งภาระหนา้ทีด่งักล่าวได ้ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีอาจ

ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะไม่รบังาน (ดยู่อหนา้ที ่50) หรือถอนตวัจากงานสอบทาน (ดยู่อหนา้ที ่36 

และ 40 (ข)) นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของหน่วยงานภาครฐัยงัอาจไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะถอนตวั

จากการไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชสีาํหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (ดยู่อหนา้ที ่40 

(ค) และ 62) 

 

3. ย่อหนา้ที ่41 กล่าวถึงความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเมือ่มีเหตุทีท่าํใหผู้ส้อบบญัชีเชือ่วา่มี

การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอ้กําหนดทางกฎหมาย ในหน่วยงานภาครฐั

ผูส้อบบญัชอีาจถกูกาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบัตามกฎหมายอืน่ใหร้ายงานเรือ่งดงักล่าว

ต่อหน่วยงานทีมี่หนา้ทีก่าํกบัดแูลหรือหน่วยงานภาครฐัอืน่ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 25    TSRE 2410 

ภาคผนวก 1 
ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

หนังสอืตอบรับงานฉบับน้ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ีและจะต้องได้รับการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละงาน

และสถานการณ ์

 

เรียน   คณะกรรมการบริษัท (หรือตัวแทนผู้บริหารระดับสงูที่เหมาะสม) 

 

หนังสอืฉบับน้ีเป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้า

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

กจิการ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ระหว่างกาล งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง

กาล และงบกระแสเงินสดระหว่างกาล สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั 

 

ข้าพเจ้าจะปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการให้เกณฑ์ในการรายงานว่ามีสิ่งที่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเช่ือว่าข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญ

หรือไม่ การสอบทานประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น และโดย

ปกติไม่ได้กาํหนดให้มีการสอบยันข้อมูลที่ได้รับมา การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลมี

ขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปอย่างมาก ดังน้ัน

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินที่สอบทานได้ 

 

ข้าพเจ้าคาดว่าจะเสนอรายงานต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังน้ี  

 

[ระบุใจความของตัวอย่างรายงาน] 

 

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ความรับผิดชอบน้ียังรวมถึงการออกแบบ การนาํไปปฏิบัติ และการ

ดาํรงไว้ซ่ึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงมีผลมาจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และการประมาณการทางบัญชีที่สมเหตุสมผล

ต่อสถานการณ์ ในการสอบทานข้าพเจ้าจะขอหนังสือรับรองเพ่ือยืนยันคาํรับรองของท่านในเร่ือง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสอบทาน  นอกจากน้ี ข้าพเจ้าจะขอให้รวมรายงานการสอบทานของข้าพเจ้า

ไว้ในเอกสารใด ๆ กต็ามซ่ึงได้รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ได้ระบุว่าข้อมูลทางการเงิน

ดังกล่าวผ่านการสอบทานแล้ว 
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การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้เป็นการให้ความเช่ือม่ันว่าข้าพเจ้าจะ

พบประเดน็ที่มีนัยสาํคัญซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ นอกจากน้ี งานสอบทานของข้าพเจ้าไม่

สามารถให้ความเช่ือม่ันว่าจะสามารถเปิดเผยการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือการกระทาํผิดกฎหมาย

ที่เกดิขึ้นได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม ข้าพเจ้าจะแจ้งเร่ืองที่มีสาระสาํคัญที่ข้าพเจ้าพบให้ท่านทราบ 

 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานของท่านและเช่ือว่า

เจ้าหน้าที่เหล่าน้ันจะจัดเตรียมบันทึก เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าร้องขอสาํหรับการ

สอบทานของข้าพเจ้า 

 

[ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัอตัราค่าสอบทานและการเรียกเกบ็เงิน ตามความเหมาะสม] 

 

หนังสอืฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ในปีต่อ ๆ ไป หากไม่มีการยกเลิก แก้ไข หรือทาํสญัญาใหม่

แทน (ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) 

 

โปรดลงนามท้ายหนังสอืและส่งคู่ฉบับที่แนบมาน้ีคืนแก่ข้าพเจ้า เพ่ือยืนยันความเข้าใจ

ของท่านเกี่ยวกบัข้อตกลงในการสอบทานงบการเงินของข้าพเจ้า 

 

ขอแสดงความนับถอื 

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

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

(ลงช่ือ) .......................................... 

ช่ือและตาํแหน่ง ............................... 

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

(พร้อมทั้งประทบัตราสาํคัญของบริษัท) 
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ภาคผนวก 2 
 

วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ผูส้อบบญัชีอาจพิจารณานําไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

สอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณานาํไปใช้ในการปฏบิัติงานสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ได้แก่ วิธกีารดังต่อไปน้ี 

• เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดที่สอบทานกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาลของงวดก่อนหน้า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน ข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลที่คาดหมายไว้โดยผู้บริหารสําหรับงวดปัจจุบัน และงบการเงิน

ประจาํปีล่าสดุที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

• เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบันกับผลการดาํเนินงานที่คาดการณ์ไว้ 

เช่น งบประมาณหรือประมาณการ (ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทยีบยอดคงเหลือของภาษี และ

ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีสาํรองภาษีเงินได้กับกาํไรก่อนภาษีเงินได้ ในข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลงวดปัจจุบันกับข้อมูลเช่นเดียวกันใน (ก) งบประมาณ โดยคาํนวณจากอัตราที่

คาดไว้ และ (ข) ข้อมูลทางการเงินของงวดก่อน ๆ) 

• เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบันกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินที่บันทึกหรืออัตราส่วนซ่ึงคํานวณจากจํานวนที่บันทึกไว้กับค่า

คาดหมายของผู้สอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดขึ้นจากการระบุและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่

คาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าพึงมีอยู่ตามความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่มีต่อกิจการและ

อตุสาหกรรมซ่ึงกจิการน้ันดาํเนินงานอยู่ 

• เปรียบเทยีบอตัราส่วนและดัชนีช้ีวัดต่าง ๆ ของงวดระหว่างกาลปัจจุบันของกจิการกบักจิการ

อื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

• เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลทางเงินระหว่างกาลงวด

ปัจจุบันกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเน่ืองในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน ๆ เช่น 

อตัราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทต่อยอดขาย อตัราส่วนร้อยละของสนิทรัพย์แต่ละ

ประเภทต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนร้อยละของการเปล่ียนแปลงของยอดขายต่อ

อตัราส่วนร้อยละของการเปล่ียนแปลงของลูกหน้ีการค้า เป็นต้น 
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• เปรียบเทยีบข้อมูลที่ถูกแยกออกเป็นส่วน ตัวอย่างวิธทีี่อาจใช้ในการแยกข้อมูลออกเป็นส่วน 

เช่น   

o โดยรอบระยะเวลา เช่น รายได้หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกเป็นรายไตรมาส รายเดือน

หรือรายสปัดาห์ 

o โดยสายผลิตภัณฑห์รือแหล่งที่มาของรายได้ 

o โดยสถานที่ตั้ง เช่น ตามกจิการภายในกลุ่ม 

o โดยลักษณะของรายการ เช่น รายได้ที่เกดิจากนักออกแบบ  สถาปนิก หรือ ช่าง 

o โดยลักษณะหลายประการของรายการ เช่น รายได้จากการขายแยกตามประเภทสนิค้า

เป็นรายเดือน 
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ภาคผนวก 3 

 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรองของผูบ้ริหาร 

 

หนังสือรับรองของผู้บริหารในภาคผนวกน้ีไม่ได้จัดทาํขึ้ นเพ่ือให้เป็นแบบมาตรฐาน คํารับรอง 

ของผู้บริหารจะแตกต่างกนัไปสาํหรับแต่ละกจิการและแต่ละงวดบัญชี 

 

(ช่ือกจิการ)............................................ 

 

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

 

เรียน ………..(ช่ือผู้สอบบัญชี)………………  
 

วรรคนาํในกรณีทีข่อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงินแบบย่อ 

 

หนังสอืรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน

แบบย่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็แบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นแบบย่อ และงบกระแสเงินสดแบบย่อ สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จาํกดั เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุปว่ามี

สิ่งที่เป็นเหตุให้ท่านเช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสาํคัญหรือไม่ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

 

วรรคนําในกรณีที่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยงบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ซ่ึงออกแบบมาเพือ่

การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร 

 

หนังสอืรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้

ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ ของบริษัท กขค จาํกดั เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรปุว่ามี

สิ่งที่เป็นเหตุให้ท่านเช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กขค จาํกดั สาํหรับงวดสาม

เดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามที่ควร 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันคาํรับรองดังต่อไปน้ีตามความรู้และความเช่ือที่ดีที่สดุของข้าพเจ้า 

• ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่อ้างถึงข้างต้นได้จัดทาํขึ้นและแสดงตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• ข้าพเจ้าได้จัดให้มีบันทกึทางบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด รวมทั้งรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัททั้งหมดเพ่ือให้ท่านไว้ใช้แล้ว (ได้แก่ การ

ประชุมที่จัดขึ้นในวันที่ [ระบุวันที่จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง]) 

• ไม่มีรายการที่มีสาระสาํคัญใดที่ยังไม่ได้บันทึกอย่างถูกต้องในบันทึกทางบัญชีที่ใช้ใน

การจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

• ไม่มีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมายใด ๆ ทั้งที่เกดิขึ้นแล้วหรือ

ที่เป็นไปได้ว่าจะเกดิขึ้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างเป็น

สาระสาํคัญ 

• ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายในและการนาํการ

ควบคุมภายในไปปฏบิัติเพ่ือป้องกนัและค้นพบการทุจริตและข้อผดิพลาด 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อเทจ็จริงที่สาํคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการทุจริตที่พบหรือสงสยัว่าจะมี

การทุจริตซ่ึงมีผลกระทบต่อกจิการ 

• ข้าพเจ้าได้เปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ

เน่ืองมาจากการทุจริต 

• ข้าพเจ้าเช่ือว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขทั้ง

แต่ละรายการและผลโดยรวม ตามที่ได้สรุปไว้ในเอกสารที่แนบมาน้ีไม่เป็นสาระสาํคัญ

ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม   

• ข้าพเจ้าขอรับรองในความครบถ้วนของข้อมูลที่ให้แก่ท่านเกี่ยวกับการระบุถึงบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทกึไว้อย่างเหมาะสมและเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ

ตามความเหมาะสมในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

o รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั รวมถึงรายการขาย รายการซ้ือ เงิน

ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม การโอน สัญญาเช่าและการรับประกัน และลูกหน้ีหรือ

เจ้าหน้ีจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

o การรับประกันซ่ึงทาํให้เกิดหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการทั้งที่เป็นลายลักษณ์

อกัษรหรือด้วยวาจา  และ 

o ข้อตกลงและสทิธใินการซ้ือคืนสนิทรัพย์ที่ขายไปแล้ว 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 31    TSRE 2410 

• การแสดงและการเปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อสมมติที่ใช้สะท้อนถึงความตั้งใจและ

ความสามารถที่จะดาํเนินการใด ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงในนามของกจิการที่เกี่ยวข้องกบั

การวัดและการเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

• ข้าพเจ้าไม่มีแผนหรือความตั้งใจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อมูลค่า

ตามบัญชีหรือการจัดประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล 

• ข้าพเจ้าไม่มีแผนที่จะยกเลิกสายผลิตภัณฑ ์หรือแผนงานหรือความตั้งใจอื่นที่จะมีผลทาํ

ให้มีสนิค้าคงเหลือส่วนเกนิหรือล้าสมัย และไม่มีสนิค้าคงเหลือที่แสดงด้วยจาํนวนที่สงู

กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 

• กจิการมีกรรมสทิธิ์ในสนิทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน 

หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสนิทรัพย์ของกจิการ 

• ข้าพเจ้าได้บันทกึหรือเปิดเผยรายการหน้ีสนิทั้งหมดของกิจการ ทั้งที่เกดิขึ้นแล้วและที่

อาจเกดิขึ้นในภายหน้าอย่างเหมาะสมแล้ว 

• [เพ่ิมเติมคาํรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่กิจการนาํมาใช้เป็นคร้ังแรกและ

พิจารณาเพ่ิมเติมคํารับรองตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่

เกี่ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล] 

 

ตามความรู้และความเช่ือที่ดีที่สดุของข้าพเจ้า ไม่มีเหตุการณ์ที่เกดิภายหลังวันที่ในงบการเงิน

จนถึงวันที่ในหนังสือรับรองฉบับน้ีซ่ึงอาจทาํให้ต้องมีการปรับปรุงรายการหรือการเปิดเผย

ข้อมูลในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น 

 

 

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

(ผู้บริหารระดับสงู) 

 

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

(ผู้บริหารที่รับผดิชอบด้านการเงินและบัญชี) 
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ภาคผนวก 4 
 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร (ย่อหนา้ที ่43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด

สามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ
3
 

ของบริษัท กขค จาํกดั
 
ซ่ึงผู้บริหารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผดิชอบในการให้ข้อสรปุเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”
4
 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วย การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผดิชอบด้านการเงินและบัญชี และ

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

 

 

 

                                                      
3
  ผู้สอบบัญชีอาจต้องการระบุช่ือหน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกับดูแลหรือเทียบเท่าซ่ึงเป็นผู้ที่กิจการต้องนาํส่งข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล 

4
 ในกรณีที่ทาํการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ข้อความ

ประโยคน้ีต้องกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 ซ่ึงนาํมาใช้กับ

การสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ” ข้อความส่วนอื่นของรายงานการ

สอบทานต้องได้รับการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสถานการณต์ามความจาํเป็น     
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ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะการเงิน

ของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือช่ือ ............................................ 

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

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน............ 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน .............................. 

วันที่ .................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอ่ืน (ย่อหนา้ที ่43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

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

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ
งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

[แบบย่อ]
5
 ของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงผู้บริหารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”
6
 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วย การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผดิชอบด้านการเงินและบัญชี และ

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

ขอ้สรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํ

ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคัญจากการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 

 

ลายมือช่ือ ............................................. 

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

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน............. 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน .............................. 

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

                                                      
5
  ดูหมายเหตุ 3  

6
  ดูหมายเหตุ 4 
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ภาคผนวก 5  

 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบใหข้อ้สรุปอย่างมี

เงือ่นไขเนือ่งจากการปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

งบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร (ย่อหนา้ที ่43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด

สามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ
7
 

ของบริษัท กขค จาํกัด ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผดิชอบในการให้ข้อสรปุเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ”
8 
การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 

การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบและวิธกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบ

ได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

ได้ 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
  ดูหมายเหตุ 3 

8
  ดูหมายเหตุ 4 
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เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

ตามข้อมูลที่ฝ่ายบริหารให้กับข้าพเจ้า บริษัท กขค จาํกัด ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และ

หน้ีสินระยะยาวสาํหรับข้อผูกพันตามสัญญาเช่าบางสัญญา ซ่ึงข้าพเจ้าเหน็ว่ารายการดังกล่าวต้อง

บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าว

ช้ีให้เห็นว่าหากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าดังกล่าวได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 25X1 แล้ว สินทรัพย์จะเพ่ิมขึ้ น ______บาท หน้ีสินระยะยาวเพ่ิมขึ้ น______บาท 

และกําไรสุทธิและกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจะเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) 

จาํนวน_______บาท และ ________บาทต่อหุ้น ตามลาํดับ 

 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 
 

ยกเว้นเร่ืองที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงิน

ระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือช่ือ ................................................. 

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

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

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ................................. 

วันที่ ........................................................ 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอ่ืน (ย่อหนา้ที ่43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

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

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น [แบบย่อ] และงบ

กระแสเงินสด [แบบย่อ] สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

[แบบย่อ]
9
 ของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงผู้บริหารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล

การสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”
10

 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วย การใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผดิชอบด้านการเงินและบัญชี และ

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

ตามข้อมูลที่ฝ่ายบริหารให้กับข้าพเจ้า บริษัท กขค จาํกัด ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และ

หน้ีสินระยะยาวสาํหรับข้อผูกพันตามสัญญาเช่าบางสัญญา ซ่ึงข้าพเจ้าเหน็ว่ารายการดังกล่าวต้อง

บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าว

ช้ีให้เห็นว่าหากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าดังกล่าวได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 25X1 แล้ว สินทรัพย์จะเพ่ิมขึ้ น ______บาท หน้ีสินระยะยาวเพ่ิมขึ้ น______บาท 

และกําไรสุทธิและกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจะเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) 

จาํนวน_______บาท และ ________บาทต่อหุ้น ตามลาํดับ 

 

 

                                                      
9
   ดูหมายเหตุ 3  

10
  ดูหมายเหตุ 4 
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ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

ยกเว้นเร่ืองที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระสาํคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือช่ือ .................................................... 

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

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................... 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ..................................... 

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

ตวัอย่างรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบใหข้อ้สรุปอย่างมี

เงือ่นไข เนือ่งจากการถูกจํากดัขอบเขตการสอบทานทีไ่ม่ไดเ้กิดจากฝ่ายบริหาร 

 

งบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร (ย่อหนา้ที ่43 (ฌ)) 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด

สามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ
11

 

ของบริษัท กขค จาํกัด ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผดิชอบในการให้ข้อสรปุเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเว้นเร่ืองที่จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ”
12

 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น            

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

                                                      
11

  ดูหมายเหตุ 3  

12
  ดูหมายเหตุ 4 
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เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

เน่ืองจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สาํนักงานสาขาแห่งหน่ึงในวันที่ (ระบุวันที่) ได้

ทาํลายบันทึกทางบัญชีของลูกหน้ีของกิจการ ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานบัญชีลูกหน้ีจาํนวน

เงินรวม_______ บาท ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลได้ กิจการอยู่ในระหว่างการจัดเตรียม

บันทกึทางบัญชีเหล่าน้ันขึ้นมาใหม่และยังไม่ม่ันใจว่าบันทกึทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นมาใหม่น้ีจะใช้สาํหรับ

บัญชีลูกหน้ีและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องได้ หากข้าพเจ้าสามารถสอบทานบัญชีลูกหน้ี

ดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าอาจพบเหตุที่แสดงว่าอาจจาํเป็นต้องมีรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล

ดังกล่าว 

 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงข้าพเจ้าอาจพบหากไม่เกดิ

สถานการณต์ามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่

แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ    

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือช่ือ ................................................... 

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

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

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ................................... 

วันที่ .......................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอ่ืน (ย่อหนา้ที ่43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

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

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ

งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

[แบบย่อ]
13

 ของบริษัท กขค จาํกัด
 
ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเว้นเร่ืองที่จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ”
14

 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการว ิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธ ีการสอบทานอื่น          

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

เน่ืองจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สาํนักงานสาขาแห่งหน่ึงในวันที่ (ระบุวันที่) ได้

ทาํลายบันทึกทางบัญชีของลูกหน้ีของกิจการ ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานบัญชีลูกหน้ีจาํนวน

เงินรวม_______ บาท ซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ กิจการอยู่ในระหว่างการ

จัดเตรียมบันทกึทางบัญชีเหล่าน้ันขึ้นมาใหม่และยังไม่ม่ันใจว่าบันทกึทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นมาใหม่น้ีจะ

ใช้สําหรับบัญชีลูกหน้ีและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องได้ หากข้าพเจ้าสามารถสอบทาน

บัญชีลูกหน้ีดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าอาจพบเหตุที่แสดงว่าอาจจาํเป็นต้องมีรายการปรับปรุงต่อข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลดังกล่าว 
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ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

 

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงข้าพเจ้าอาจพบหากไม่เกดิ

สถานการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ดังกล่าวไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคัญ

จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

ลายมือช่ือ .................................................. 

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

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

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน .................................. 

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

 

ตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบให้ข้อสรุปว่า        

งบการเงินไม่ถูกตอ้งเนื่องจากการปฏิบติัแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทาง

การเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

งบการเงินแบบสมบูรณซ่ึ์งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยทัว่ไปที่จัดทําข้ึนตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินซ่ึงออกแบบมาเพือ่การแสดงรายการอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร (ย่อหนา้ที ่43 (ฌ)) 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด

สามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ
15

 

ของบริษัท กขค จาํกัด ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผดิชอบในการให้ข้อสรปุเกี่ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”
16

 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วยการใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และ

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
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เกณฑใ์นการสรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

ในงวดบัญชีปัจจุบันฝ่ายบริหารของกิจการไม่ได้นาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมใน

การจัดทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากฝ่ายบริหารเหน็ว่าการจัดทาํงบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมี

ผู้ถือหุ้นใหม่ซ่ึงเป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมขึ้นมาก การปฏบิัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้มีการจัดทาํงบการเงินรวม รายการบัญชีทุก

รายการในงบการเงินระหว่างกาลน้ีจะแตกต่างไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ  

 

ขอ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

จากการสอบทานของข้าพเจ้า เน่ืองจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ได้นาํมา

รวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึงไม่ได้

แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

ลายมือช่ือ .................................................. 

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

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................. 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ................................... 

วันที่ .......................................................... 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอ่ืน (ย่อหนา้ที ่43 (ญ)) 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ (ช่ือผู้รับรายงานที่เหมาะสม) 

 

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

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ [แบบย่อ] งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ

งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

[แบบย่อ]
17

 ของบริษัท กขค จาํกัด
 
ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

วรรคขอบเขตการสอบทาน 

 

 ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”
18

 การสอบทานดังกล่าว

ประกอบด้วยการใช้วิธกีารสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และ

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

เกณฑใ์นการสรุปวา่ขอ้มลูทางการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

ในงวดบัญชีปัจจุบันฝ่ายบริหารของกิจการไม่ได้นาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมใน

การจัดทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากฝ่ายบริหารเหน็ว่าการจัดทาํงบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมีผู้

ถอืหุ้นใหม่ซ่ึงเป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมขึ้นมาก การปฏบิัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้มีการจัดทาํงบการเงินรวม รายการบัญชีทุก

รายการในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจะแตกต่างไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ  
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ขอ้สรุปวา่ขอ้มลูทางการเงินไม่ถกูตอ้ง 

 

จากการสอบทานของข้าพเจ้า เน่ืองจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ได้นาํมา

รวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึง

ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคัญ 

 

 

ลายมือช่ือ ................................................. 

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

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

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


