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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1 TSA 210 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่าด้วยเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการเห็นชอบกับ

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีกับผู้ บริหารและผู้ มี หน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)  

 ซึ่ งรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขเบื้ องต้นส าหรับการตรวจสอบ ความรับผิดชอบส่วนอื่ นที่ ยังมีอยู่ของ

 ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2201 ว่า

 ด้วยเร่ืองลักษณะของการรับงานซึ่ งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

วนัถือปฏิบติั  

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

 หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์ 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการที่ จะรับงานใหม่หรือรับงานสอบบัญชีเดิมต่อเมื่ อแนวทางใน 

 การปฏบิัติได้รับความเหน็ชอบโดยวิธกีารดังต่อไปนี้ เท่านั้น  

 (ก) การก าหนดว่าเงื่ อนไขเบื้องต้นส าหรับการตรวจสอบยังมีอยู่หรือไม่ และ 

 (ข) การยืนยันว่าผู้สอบบัญชี และผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)  

  มีความเข้าใจตรงกนัเกี่ ยวกบัข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

 (ก) เง่ือนไขเบื้ องต้นส าหรับการตรวจสอบ - การใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่  

  เกี่ ยวข้องโดยผู้ บ ริหารในการจัดท างบการเงิน และความเห็นชอบของผู้ บ ริหารและ 

  ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เกี่ ยวกับหลักการ2 ของการปฏิบัติงาน 

  ตรวจสอบ 

5. ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  การอ้างถึง “ผู้บริหาร” ภายหลังจากนี้ ควร

 หมายถึง “ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)” 

 
1  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 

2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  13 
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ขอ้ก าหนด  

เงื่อนไขเบื้ องตน้ส าหรบัการตรวจสอบ 

6. เพื่ อก าหนดว่าเง่ือนไขเบื้องต้นส าหรับการตรวจสอบยังมีอยู่หรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้อง 

 (ก) พิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงินสามารถ 

  ยอมรับได้หรือไม่ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก10) 

 (ข) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารว่ารับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเองในเร่ือง 

  ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก14 และ ก21) 

 (1) เร่ืองการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง 

  การน าเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ ควร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15) 

 (2) เร่ืองการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงิน

  โดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก 

  การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก19) 

 (3) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่ งต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

 ก. การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดซึ่ งผู้บริหารตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบ การเงิน เช่น

  การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ น 

 ข. ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอจากผู้บริหาร เพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) และ 

 ค. การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่จ ากัด ซึ่ งผู้สอบบัญชีพิจารณา 

  ว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้    

ขอ้จ ากดัต่อขอบเขตก่อนการรบังานสอบบญัชี 

7. ถ้าผู้ บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลก าหนดข้อจ ากัดต่อขอบเขตงานของผู้ สอบบัญชีที่

 เกี่ ยวข้องกับข้อตกลงในงานการรับสอบบัญชีที่ ถูกเสนอ ซึ่ งผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อจ ากัดจะเป็นผลให้

 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานที่ ถูกจ ากดัดังกล่าวเป็นงานสอบบัญชี 

 เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ให้ท าเช่นนั้น 

ปัจจยัอื่นทีก่ระทบต่อการรบังานสอบบญัชี 

8. ถ้าไม่มีการแสดงเง่ือนไขเบื้องต้นส าหรับการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องหารือเร่ืองนี้กับผู้บริหาร  

  เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ท าเช่นนั้น ผู้ สอบบัญชีต้องไม่รับงานสอบบัญชีที่  

 ถูกเสนอดังกล่าว 

 (ก) ถ้าผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงิน

  ไม่สามารถยอมรับได้ ยกเว้นเป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  19 หรือ 

 (ข) ถ้าไม่ได้รับข้อตกลงที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  6(ข) 
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การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

9. ผู้ สอบบัญชีต้องเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้ บ ริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ใน 

 การก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22) 

10. ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  11 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีที่ ได้ รับความเห็นชอบต้อง 

 ถูกบันทึกในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่ นที่

 เหมาะสมและต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก27) 

 (ก) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน 

 (ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 (ค) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

 (ง) การระบุเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงิน และ  

 (จ) การอ้างถึ งรูปแบบและเนื้ อหาที่ ต้องการของรายงานใด  ๆ ที่ ออกโดยผู้ สอบบัญชี  

  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24) 

 (ฉ) ข้อความซึ่ งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นซึ่ งอาจท าให้รายงานมีความแตกต่างจากรูปแบบ 

  และเนื้อหาที่ คาดไว้ 

11. ถ้ ากฎหมายห รือ ข้อบั งคั บ ได้ก าหนดรายละเอียดอ ย่างเพี ยงพอ เกี่ ยวกับ ข้อตกลงใน  

 การรับงานสอบบัญชีตามที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  10 ไว้แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทกึข้อตกลง

 นั้นใน ข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นข้อเท็จจริงที่ ว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

 ข้อบังคับดังกล่าว และผู้ บริหารรับทราบและเข้าใจความรับผิดชอบเหล่านั้นตามที่ ก าหนดใน 

 ย่อหน้าที่  6(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23 และ ก28-ก29) 

12. ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับได้ก าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในท านองเดียวกับที่ อธิบายใน 

 ย่อหน้าที่  6(ข) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ากฎหมายหรือข้อบังคับได้รวมถึงความรับผิดชอบซึ่ งมี

 ผลเทียบเท่ากับที่ ก าหนดในย่อหน้านั้น (ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี) ส าหรับความรับผิดชอบ

 ซึ่ งเท ียบเท่าดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับเพื่ ออธิบายใน

 ข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับความรับผิดชอบซึ่ งไม่ได้ก าหนดในกฎหมายหรือ

 ข้อบังคับว่ามีผลเทียบเท่า ข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรต้องใช้ค าอธิบายในย่อหน้าที่  6(ข) 

 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28) 

การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีถดัไปของลูกคา้รายเดิม  

13. ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ามี

 สถานการณ์ที่ ท าให้ต้องแก้ไขข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีหรือไม่ และมีความจ าเป็นที่ ต้อง

 แจ้งให้กจิการทราบถึงข้อตกลงในงานสอบบัญชีที่ มีอยู่เดิมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30) 
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การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

14. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เห็นชอบต่อการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ซึ่ งไม่มี

 เหตุผลอนัสมควรที่ จะท าเช่นนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก33) 

15. ถ้าผู้สอบบัญชีถูกร้องขอให้เปล่ียนแปลงงานสอบบัญชีไปเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในระดับที่ ต ่ากว่า

 ก่อนที่ งานสอบบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ จะท า

 เช่นนั้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34-ก35) 

16. ถ้าข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีถูกเปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีและผู้ บริหารต้องเห็นชอบและ

 บันทกึข้อตกลงใหม่ของงานในหนังสอืตอบรับงานหรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบอื่ น

 ที่ เหมาะสม 

17. ถ้าผู้ สอบบัญชีไม่สามารถเห็นชอบต่อการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี และ

 ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารให้ปฏบิัติงานสอบบัญชีเดิมต่อ ผู้สอบบัญชีต้อง 

 (ก) ถอนตวัจากงานสอบบัญชีซึ่ งภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ น ามาใช้อนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้ และ 

 (ข) พิจารณาว่ามีภาระผูกพันใด ๆ หรือไม่ ทั้งที่ ผูกพันโดยสัญญา หรือโดยเง่ือนไขอื่ นที่  

  ผู้สอบบัญชีต้องรายงานสถานการณ์ต่อบุคคลอื่ น เช่น ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล เจ้าของหรือ

  หน่วยงานก ากบัดูแล 

ขอ้พิจารณาเพิม่เติมในการรบังาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่พ่ิมเติมโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ 

18. ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับใน 

 การก าหนดมาตรฐานถูกเพิ่ มเติมโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อขัดแย้งใดๆ  

 ระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก าหนดเพิ่ มเติมหรือไม่  ถ้าพบข้อขัดแย้ง

 ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องหารือกบัผู้บริหารถึงลักษณะของข้อก าหนดเพิ่ มเติม และต้องเห็นชอบว่า

 (ก) ข้อก าหนดเพิ่ มเติมสามารถปฏบิัติได้โดยการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมในงบการเงินหรือไม่  หรือ

 (ข) ค าอธิบายของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินสามารถถูกแก้ไขให้ 

  สอดคล้องกนัได้หรือไม่ 

 ถ้าการกระท าทั้งสองอย่างดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ ผู้ สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้อง

 ปรับเปลี่ ยนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7053

 หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

 

 

 

 
3  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” 
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ – เหตุการณอื์่นทีก่ระทบต่อการรบังาน 

19. ถ้าผู้ สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 ไม่สามารถยอมรับได้  ทั ้งที่ ข้อ เทจ็จริงแม่บทนั ้นถ ูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบ ังค ับ  

 ผู้สอบบัญชียังคงรับงานสอบบัญชีได้ถ้าเง่ือนไขดังต่อไปนี้มีอยู่เท่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37) 

 (ก) ผู้บริหารเห็นชอบที่ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมในงบการเงินเพื่ อต้องการที่ จะหลีกเล่ียง 

  การเข้าใจผิดในงบการเงิน และ 

 (ข) การกระท านั้นถูกรับรองตามข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีที่ ซึ่ ง 

 (1) รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมวรรคเน้นข้อมูลเพื่ อดึงความสนใจของผู้ใช้มาที่

  การเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 706  

  (ปรับปรุง)4 และ 

 (2) เว้นแต่ว่า ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้แสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี

  ต่องบการเงินโดยการใช้ข้อความว่า “แสดงโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ” โดย

  สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อ 

  งบการเงินไม่รวมข้อความดังกล่าว 

20. ถ้าเง่ือนไขที่ สรุปในย่อหน้าที่  19 ไม่มีอยู่และผู้สอบบัญชีถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ 

 รับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง  

 (ก) ประเมินผลกระทบของลักษณะความเข้าใจผิดต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี และ 

 (ข) รวมการอ้างถึงที่ เหมาะสมต่อสถานการณ์นี้ ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ 

21. ในบางกรณี  กฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศที่ เกี่ ยวข้องได้ก าหนดแบบหรือข้อความของ

 รายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบหรือในเนื้อหาที่ แตกต่างจากข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงิน

 อย่างเป็นสาระส าคัญ ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบบัญชีควรประเมินว่า 

 (ก) ผู้ใช้งบการเงินอาจเข้าใจผิดต่อความเชื่ อมั่นที่ ได้รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่  และ

  ถ้าเป็นเช่นนั้น 

 (ข) ค าอธบิายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้าใจผิดที่ อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่5 

 ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าค าอธิบายเพิ่ มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้าใจผิดที่

 อาจเกิดขึ้ นได้ ผู้ สอบบัญชี ต้องไม่ รับงานสอบบัญชี เว้นแต่ว่าถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือ

 ข้อบังคับให้ท าเช่นนั้น การสอบบัญชีที่ ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว ถือว่า

 ไม่เป็นไป ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีไม่ควรรวมการอ้างถึงใด ๆ ในรายงานของ

 
4 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่ องอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

5  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) 
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 ผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบถูกปฏิบัติโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี6 (อ้างถึงย่อหน้าที่  

 ก38-ก39) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1)  

ก1. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นซึ่ งรวมถึงงานสอบบัญชีอาจถูกยอมรับเมื่ อผู้ ปฏิบัติงานพิจารณาว่า

 ข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ความเป็นอิสระ และความสามารถทางวิชาชีพ เป็นต้น  

 ได้ถ ูกน ามาปฏ ิบ ัต ิแล้ว  และเมื่ อการปฏ ิบ ัต ิงานแสดงถ ึงล ักษณะบางประการเท ่านั ้น 7 

 ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดทางจริยธรรมในส่วนที่ เกี่ ยวกับ 

 การรับงานสอบบัญชี และข้อก าหนดดังกล่าวอยู่ภายในการควบคุมของผู้สอบบัญชีได้ถูกกล่าวไว้

 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2208 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์

 เหล่านั้น (หรือเง่ือนไขเบื้องต้น) ซึ่ งอยู่ภายในการควบคุมของกิจการและมีความจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชี

 และผู้บริหารของกิจการที่ ต้องเห็นชอบ 

เงือ่นไขเบื้ องตน้ส าหรบัการตรวจสอบ 

แม่บทการรายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ก)) 

ก2. เง่ือนไขส าหรับการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นคือการที่ หลักเกณฑ์ที่ ถูกอ้างถึงในค าจ ากัดความของ 

 งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความเหมาะสม และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย9หลักเกณฑ์คือ

 มาตรฐานที่ ใช้เพื่ อประเมินหรือวัดผลเนื้ อหา ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานส าหรับการแสดงรายการและ 

 การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกนั หลักเกณฑท์ี่ เหมาะสมจะท าให้สามารถประเมินและวัดผลเนื้อหาได้

 อย่างถูกต้องตรงกนัอย่างน่าเชื่ อถือภายใต้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ส าหรับวัตถุประสงค์ของ

 มาตรฐานการสอบบัญชี แม่บทการรายงานทางการเงินให้หลักเกณฑ์ แก่ ผู้ สอบบั ญ ชี ที่ จ ะ ใ ช้ ใน 

 การตรวจสอบงบการเงิน ซึ่ งรวมถึงการแสดงรายการที่ ถูกต้องตามที่ ควรที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก3. หากปราศจากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้ ผู้บริหารจะไม่มีเกณฑ์ที่ เหมาะสม

 ส าหรับการจัดท างบการเงิน และผู้สอบบัญชีจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบ 

 งบการเง ิน ในหลายกรณ ี ผู้สอบบ ัญชีอาจมีสมมติฐานว่าแม่บทการรายงานทา งการเง ิน 

 ที่  เกี่ ยวข้องสามารถยอมรับได้ ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก8-ก9  

 
6 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  43 

7  
“แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น” ย่อหน้าที่  17 

8 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  9-11 

9 
“แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น” ย่อหน้าที่  17(ข)(2) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 7 TSA 210 

การพิจารณาการยอมรบัไดข้องแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ก4. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบัการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงิน

 ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงินประกอบด้วย 

•  ลักษณะของกจิการ (ตัวอย่างเช่น บริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรที่ ไม่หวังผลก าไร)  

•  ว ัตถ ุป ระสงค ์ของงบการเง ิน  (ต ัวอย่างเช่น  งบการเง ินถ ูกจ ัดท า เพื่ อ เป็นไปตาม 

ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ ใช้ที่ หลากหลาย หรือความต้องการข้อมูล 

ทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม) 

•  ลักษณะของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น งบการเงินเป็นงบการเงินชุดสมบูรณ์ หรืองบการเงินเดี่ ยว) 

และ 

•  กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ก5. ผู้ ใช้งบการเงินจ านวนมากไม่สามารถได้งบการเงินที่ ป รับแต่งให้ได้ข้อมูลที่ เฉพาะเจาะจง 

 ตามความต้องการ แม้ว่าผู้ ใช้เฉพาะกลุ่มไม่สามารถได้รับข้อมูลทั้ งหมดที่ ต้องการ แต่ยังคงมี 

 ความต้องการข้อมูลทางการเงินที่ เหมือนกันส าหรับผู้ ใช้ที่ หลากหลาย งบการเงินซึ่ งจัดท าโดย

 สอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ออกแบบเพื่ อใ ห้เป็นไปตามความต้องการ

 ข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ที่ หลากหลายจะถือว่าเป็นงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ก6. ในบางกรณี งบการเงินจะถูกจัดท าโดยสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ออกแบบ

 เพื่ อให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูลการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม งบการเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็น

 งบการ เง ิน เพื่ อ ว ัตถ ุป ระสงค ์เฉพ าะ  ความต้อ งการข้อม ูลท างการ เง ิน ของผู ้ ใช้ที่ เป็ น

 กลุ่มเป้าหมายจะเป็นสิ่ งก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ในสถานการณ์เหล่านี้  

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 กล่าวถึงการยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

 ออกแบบเพื่ อให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม10  

ก7. ข้อบกพร่องของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งบ่งชี้ ว่าแม่บทไม่สามารถยอมรับได้อาจ

 ถูกค้นพบภายหลังจากการรับงานสอบบัญชี หากการใช้แม่บทนั้นถูกก าหนดโดยกฎหมายและ

 ข้อบังคับให้น าข้อก าหนดตามย่อหน้าที่  19-20 มาใช้ หากการใช้แม่บทนั้นไม่ได้ถูกก าหนดโดย

 กฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้บริหารอาจตัดสินใจที่ จะใช้แม่บทอื่ นซึ่ งสามารถยอมรับได้ เมื่ อผู้บริหารท า

 ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  16 ข้อตกลงใหม่ในการรับงานสอบบัญชีจะต้องได้รับความเห็นชอบเพื่ อ

 แสดงให้เหน็การเปลี่ ยนแปลงในแม่บท เนื่ องจากข้อตกลงที่ เหน็ชอบอยู่เดิมจะไม่ถูกต้องอกีต่อไป  

 
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์

เฉพาะ” ย่อหน้าที่  8 
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แม่บทเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

ก8. ในปัจจุบัน ไม่มีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ ได้รับอนุมัติซึ่ งถูกรับรองโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 ส าหรับการพิจารณาการยอมรับได้ของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป เนื่ องจากไม่มีหลักเกณฑ์

 ดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยองค์กร ซึ่ งได้รับอนุญาตหรือรับรองให้

 ประกาศใช้มาตรฐานส าหรับกจิการประเภทใดประเภทหนึ่ งถูกตั้งสมมติฐานว่า สามารถยอมรับได้

 ส าหรับงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่ งถูกจัดท าโดยกิจการดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขว่าองค์กร

 ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ ถูกก าหนดและมีความโปร่งใส โดยรวมถึงการไตร่ตรองและ 

 การพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ หลากหลาย ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทาง  

 การเงินดังกล่าวประกอบด้วย 

•  มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ 

•  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส าหรับภาครัฐที่ ประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศส าหรับภาครัฐ 

•  หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ ประกาศโดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนด

มาตรฐานในแต่ละประเทศ โดยมีเง่ือนไขว่าองค์กรดังกล่าวได้ปฏิบัติ ตามกระบวนการที่ ถูก

ก าหนด และมีความโปร่งใส  รวมถึงการไตร่ตรองและการพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ หลากหลาย 

•  มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มักถูกระบุให้เป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่ งควบคุมการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

ก9. ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6(ก) ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้พิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่ ในบางประเทศ กฎหมายหรือ

 ข้อบังคับอาจก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อใช้ในการจัดท างบการเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์

 ทั่วไปส าหรับกิจการบางประเภท หากไม่มีข้อบ่งชี้ ของการขัดแย้ง แม่บทการรายงานทางการเงิน

 ดังกล่าวถูกตั้งสมมติฐานว่าสามารถยอมรับได้ส าหรับงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ จัดท าโดย

 กิจการดังกล่าว ในสถานการณ์ที่ แม่บทไม่ถูกพิจารณาว่าสามารถยอมรับได้ให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่  

 19 - 20 

ในประเทศซ่ึงไม่มีองคก์รที่ก าหนดมาตรฐานหรือไม่มีการก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ก10. เมื่ อกิจการจดทะเบียนหรือด าเนินงานในประเทศหนึ่ ง ซึ่ งไม่มีองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่

 ยอมรับในการก าหนดมาตรฐาน หรือซึ่ งใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ไม่ถูกก าหนดโดย

 กฎหมายหรือข้อบังคับ ให้ผู้บริหารระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท า 

 งบการเงิน ภาคผนวก 2 มีแนวปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาการยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงิน

 ในสถานการณ์ดังกล่าว 
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ความเห็นชอบเกีย่วกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข)) 

ก11. การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีถูกด าเนินการบนหลักการว่าผู้บริหารรับทราบ และ

 เข้ า ใจว่าตน เองม ีค วามรับผ ิดชอบตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6(ข)11 ในบางประเทศ 

 ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ในประเทศอื่ นอาจไม่มีค าจ ากัด

 ความเกี่ ยวกับความรับผิดชอบดังกล่าวตามข้อบังคับหรือกฎหมายหรือมีเพียงเล็กน้อย มาตรฐาน

 การสอบบัญชีไม่ได้ลบล้างกฎหมายหรือข้อบังคับในเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หลักการของ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก าหนดว่าบทบาทของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบ

 ส าหรับการจัดท างบการเงินหรือส าหรับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ และก าหนดว่า

 ผู้สอบบัญชีต้องมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล เกี่ ยวกับการได้รับข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับ 

 การตรวจสอบ (รวมถึงข้อมูลที่ รวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่ นที่ ไม่ใช่ข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไป

 และสมุดแยกประเภทย่อย) เช่นเดียวกับที่ ผู้บริหารสามารถให้หรือจัดหามาให้ได้ ดังนั้น หลักการนี้

 คือหลักเบื้องต้นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้อตกลงกับผู้บริหารว่าได้รับทราบ

 และเข้าใจถึงความรับผิดชอบดังกล่าว จ าเป็นต้องมีเพื่ อหลีกเล่ียงการเข้าใจผิด โดยถือเป็นส่วน

 หนึ่ งของ ความเห็นชอบและการบันทึกข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ตามย่อหน้าที่  9-12 

ก12. แนวทางซึ่ งแบ่งความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินระหว่างผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ใน 

 การก ากับดูแลอาจแตกต่างกันโดยขึ้ นอยู่กับทรัพยากรและโครงสร้างของกิจการและกฎหมายหรือ

 ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องใด ๆ และบทบาทเฉพาะของผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลภายใน

 กิจการ โดยส่วนมากผู้ บริหารมีความรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการ ขณะที่ ผู้ มีหน้าที่ ใน 

 การก ากบัดูแลก ากบัดูแลเกี่ ยวกบัการบริหาร ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจะมีหรือเชื่ อว่ามี 

 ความรับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงินหรือติดตามการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ 

 การรายงานทางการเงิน ในกจิการขนาดใหญ่หรือกิจการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ คณะกรรมการชุดย่อย

 ของผู้ม ีหน้าที่ ในการก าก ับดูแ ล เช่น คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความรับผิดชอบใน 

 การก ากบัดูแลโดยเฉพาะ 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีร้องขอต่อผู้บริหารให้จัดท าหนังสือ

 รับรองว่าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนเอง12 ดังนั้น อาจเป็นการเหมาะสมหากท าให้

 ผู้บริหารตระหนักถึงความคาดหวังว่าจะได้รับหนังสือรับรองของผู้บริหารดังกล่าว พร้อมกับ

 หนังสือรับรองของผู้บริหารที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น และหนังสือรับรองของ

 ผู้บริหารที่ สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินหรือสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

 การรับรองไว้เฉพาะในงบการเงิน (เมื่ อจ าเป็น)  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก4 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” ย่อหน้าที่  10-11 
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ก14. ในกรณีที่ ผู้บริหารไม่รับทราบถึงความรับผิดชอบของพวกเขา หรือไม่เห็นชอบที่ จะให้จัด

 หนังสือรับรองของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

 อย่างเพ ียงพอ 13 ในสถานการณ ์ด ังกล่าว อาจเป็นการไม ่เหมาะสมหากผู ้สอบบ ัญช ีจะ  

 รับงานสอบบัญชี เว้นแต่ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องท าเช่นนั้น ในกรณีที่

 ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้รับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องอธิบายต่อผู้บริหารถึง

 ความส าคัญของเหตุการณ์เหล่านี้และผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี 

การจัดท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข)(1)) 

ก15. แม่บทการรายงานทางการเงินโดยส่วนมากรวมข้อก าหนดเกี่ ยวกับการแสดงรายการใน 

 งบการเงิน ส าหรับแม่บทดังกล่าว การจัดท างบการเงินโดยสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางเงิน

 รวมถงึการแสดงรายการด้วย ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร  ความส าคัญ

 ของวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรคือหลักการที่ เห็นชอบกับผู้บริหาร 

 ซึ่ งรวมถึงการอ้างถึงที่ เฉพาะต่อการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร หรือต่อความรับผิดชอบที่ ว่า 

 งบการเงินให้ข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรและเป็นจริงโดยสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

การควบคุมภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข)(2)) 

ก16. การที่ ผู้บริหารดูแลรักษาการควบคุมภายในตามที่ ได้ระบุไว้เป็นสิ่ งจ าเป็นที่ จะท าให้สามารถจัดท า 

 งบการเงินซึ่ งปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริต

 หรือข้อผิดพลาดการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะมีประสิทธิผลอย่างไร สามารถท าให้กิจการมีความเชื่ อมั่น

 อย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินของกิจการเท่านั้น 

 เนื่ องจากข้อจ ากดัสบืเนื่ องของการควบคุมภายใน14 

ก17. การตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระที่ ด าเนินงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี  

 ไม่ได้มาแทนที่ การดูแลรักษาการควบคุมภายในที่ จ าเป็นส าหรับการจัดท างบการเงินโดยผู้บริหาร 

 ดังนั้ น ผู้ สอบบัญชีถูกก าหนดให้ได้รับความเห็นชอบของผู้ บริหารว่าได้รับทราบและเข้าใจ 

 ความรับผิดชอบของตนเองเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน อย่างไรกต็าม การให้ความเห็นชอบที่ ก าหนด

 ตามย่อหน้าที่  6(ข)(2) ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบบัญชีจะพบว่าการควบคุมภายในที่ ดูแลรักษา โดย

 ผู้บริหารจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือปราศจากข้อบกพร่อง  

 
13  

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ย่อหน้าที่  ก26 

14
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  ก54 
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ก18. ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าการควบคุมภายในใดที่ มีความจ าเป็นต่อการจัดท างบการเงิน ค าว่า  

 “การควบคุมภายใน” รวมถึงกิจกรรมที่ หลากหลายภายในองค์ประกอบ ซึ่ งอาจถูกอธิบายว่า 

 หมายถึงสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ ระบบ สารสนเทศ 

 (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินและการสื่ อสาร 

 กิจกรรมการควบคุม และการติดตามผลการควบคุม อย่างไรกต็าม การแบ่งใน ล ักษณ ะไม่ 

 จ าเป็นต้องสะท้อนว่ากิจการใดกิจการหนึ่ งจะออกแบบอย่างไร จะน าไปปฏิบัติและดูแลรักษา 

 การควบคุมภายในให้เหมาะสมอย่างไร หรือจะจัดประเภทองค์ประกอบที่ เฉพาะ อย่างไร15  

 การควบคุมภายในของกิจการ (โดยเฉพาะ สมุดบัญชีและการบันทึกบัญชี  หรือระบบบัญชี) 

 จะสะท้อนความต้องการของผู้บริหาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ลักษณะของความเสี่ ยงซึ่ งกิจการมีอยู่ 

 และกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ก19. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบั งคับอาจอ้างถึ งความรับผิดชอบของผู้ บ ริหารส าหรับ 

 ความเพียงพอของสมุดบัญชีและการบันทกึบัญชี หรือระบบบัญชี ในบางกรณี การปฏิบัติโดยทั่วไป

 อาจมีสมมติฐานว่าสมุดบัญชีและการบันทึกบัญชีหรือระบบบัญชีมีความแตกต่างจากการควบคุม

 ภายในหรือการควบคุม เนื่ องจากสมุดบัญชีและการบันทกึบัญชีหรือระบบบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่ งของ

 การควบคุมภายในตามที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  ก18 และไม่มีการอ้างถึงที่ เฉพาะเจาะจงในเร่ืองนี้ ใน 

 ย่อหน้าที่  6(ข)(2) เกี่ ยวกับค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่ อหลีกเล่ียงการเข้าใจผิด  

 อาจเป็นการเหมาะสมส าหรับผู้สอบบัญชีที่ จะอธบิายต่อผู้บริหารถึงขอบเขตของความรับผิดชอบนี้  

ข้อมลูเพิ่ มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข)(3)ข) 

ก20. ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอจากผู้บริหารเพื่ อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอาจรวมถึง

 กรณีที่ มีเร่ืองหรือเหตุการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลอื่ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 

 เมื่ อผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่ นภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีข้อตกลงในการรับงาน

 อาจรวมเร่ืองการรับทราบถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลอื่ นดังกล่าว และ

 การปฏิบัติที่ เหมาะสมหรือจ าเป็นหากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่า ข้อมูลอื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ใน

 รายงานของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข)) 

ก21. หนึ่ งในวัตถุประสงค์ของการเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีคือเพื่ อที่ จะหลีกเล่ียง

 ความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารและผู้ สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น  

 เมื่ อบุคคลที่ สามช่วยเหลือในเร่ืองการจัดท างบการเงิน อาจเป็นประโยชน์ในการแจ้งผู้บริหารว่า 

 การจัดท า งบการเงินโดยสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องยังคงเป็น 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก59 และภาคผนวก 1 
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การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี  

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก22. บทบาทของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับการเห็นชอบในข้อตกลงในการรับ

 งานสอบบัญชีส าหรับกิจการขึ้ นอยู่กับโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการและกฎหมายหรือ

 ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

หนังสือตอบรบังานสอบบัญชีหรือรูปแบบอื่นของการเห็นชอบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร16 (อ้างถึงย่อหน้าที่  

10-11) 

ก23. สิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อทั้งกจิการและผู้สอบบัญชีคือการที่ ผู้สอบบัญชีส่งหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชี

 ก่อนเร่ิมการตรวจสอบ เพื่ อช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม  

 ในบางประเทศ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

 ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายไว้อย่างเพียงพอ ซึ่ งได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  10 ถึงแม้ว่า

 ในสถานการณ์เหล่านี้  ย่อหน้าที่  11 อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรวมเฉพาะการอ้างถึงข้อเทจ็จริงใน

 หนังสือตอบรับงาน ว่าได้น ากฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องมาใช้  และผู้บริหารได้รับทราบและ 

 เข้าใจความรับผิดชอบของตนเองตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6(ข) อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจ

 พิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมที่ จะรวมเหตุการณ์ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  10 ไว้ในหนังสอืตอบรับงาน

 เพื่ อเป็นข้อมูลของผู้บริหาร 

รูปแบบและเนื้อหาในหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชี  

ก24. รูปแบบและเนื้ อหาในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีอาจแตกต่างกันส าหรับแต่ละกิจการ 

 ข้อมูลที่ รวมในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีอาจใช้

 เกณฑ์จากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20017 ย่อหน้าที่  6(ข) และ 12 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

 ฉบับนี้ กล่าวถึงลักษณะของความรับผิดชอบของผู้ บ ริหาร นอกเหนือจาก สิ่ งที่ ก าหนดใน 

 ย่อหน้าที่  10 หนงัสอืตอบรับงานสอบบัญชีอาจอ้างถึงรายการ ดังตัวอย่างเช่น 

•  รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงการอ้างถึงกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน 

การสอบบัญชีและจรรยาบรรณ และประกาศอื่ นของหน่วยงานวิชาชีพที่ ผู้สอบบัญชียึดถือปฏบิัติ 

•  รูปแบบของการสื่ อสารเกี่ ยวกบัข้อสรุปของงานสอบบัญชี 

•  ข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบ

บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70118 

•  ข้อเทจ็จริงเนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ ากัดสืบเนื่ องของ 

การควบคุมภายใน ท าให้มีความเสี่ ยงซึ่ งไม่อาจหลีกเล่ียงได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ
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ในย่อหน้าอื่ นภายหลังจากนี้  การอ้างอิงใด ๆ ต่อหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีคือการอ้างอิงถึงหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือรูปแบบที่

เหมาะสมอื่ นของการเหน็ชอบที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร 

17  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  3-9 

18  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจสอบถูกวางแผนและปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี 

•  การจัดการเกี่ ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงองค์ประกอบของ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

•  ความคาดหวังว่าผู้บริหารจะให้หนังสอืรับรอง (ดูย่อหน้าที่  ก13 ประกอบ) 

•  ความคาดหวังว่าผู้ บริหารจะให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ผู้ บริหารตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกับ  

การจัดท างบการเงิน รวมถึงความคาดหวังว่าผู้ บริหารจะให้เข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ  

การเปิดเผยข้อมูล 

•  การเห็นชอบของผู้บริหารในการให้ข้อมูลร่างงบการเงิน รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การจัดท า ไม่ว่าจะรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อย

หรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าการเปิดเผยข้อมูล) และ

ข้อมูลอื่ น19 ถ้ามี อย่างทนัเวลาแก่ผู้สอบบัญชี ท าให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เสรจ็สมบูรณ์โดย

สอดคล้องกบัตารางเวลาที่ เสนอไว้ 

•  การเห็นชอบของผู้บริหารในการแจ้งผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่ งอาจกระทบต่อ  

งบการเงินที่ ผู้บริหารอาจรับทราบระหว่างวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงวันที่  ที่ งบการเงิน

ออกเผยแพร่ 

•  หลักเกณฑท์ี่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบถูกค านวณและการจัดการการเกบ็เงินใด ๆ 

•  ค าร้องขอถึงผู้บริหารในการรับทราบถึงการได้รับหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีและเห็นชอบ

ข้อตกลงในการรับงานตามที่ ระบุไว้ในนั้น 

ก25. เมื่ อผู้ สอบบัญชีไม่ได้ถูกก าหนดให้สื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ แต่อาจเป็นประโยชน์

 ส าหรับผู้ สอบบัญชีที่ จะกล่าวไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีเกี่ ยวกับความเป็นไปได้ใน  

 การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้ สอบบัญชี ขณะที่ บางประเทศ อาจมี

 ความจ าเป็นส าหรับผู้ สอบบัญชีที่ ต้องกล่าวถึงความเป็นไปได้นี้ ในข้อตกลงเพื่ อที่ จะคงไว้ซึ่ ง

 ความสามารถที่ จะท าเช่นนั้น 

ก26. ประเดน็ดังต่อไปนี้สามารถระบุไว้ในหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชีตามความเกี่ ยวข้อง  

•  การจัดการเกี่ ยวกบัความมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีอื่ นและผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบบางลักษณะ 

•  การจัดการเกี่ ยวกบัความมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในและพนักงานอื่ นของกจิการ 

•  การจัดการกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน (ถ้ามี) ในกรณีที่ เป็นการตรวจสอบบัญชีปีแรก  

•  การจ ากดัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เมื่ อมีความเป็นไปได้ 

•  การอ้างถึงความเหน็ชอบเพิ่ มเติมอื่ นระหว่างผู้สอบบัญชีและกจิการ 

•  ภาระผูกพันที่ จะให้กระดาษท าการการตรวจสอบแก่บุคคลอื่ น 

 ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชีแสดงไว้ในภาคผนวก 1 
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ตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 
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การตรวจสอบกจิการภายในกลุ่ม  

ก27. เมื่ อผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ เป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด้วย ปัจจัยที่ อาจมี

 อิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าจะส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีแยกตามกิจการภายในกลุ่ม

 หรือไม่ รวมถึงรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

•  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

•  รายงานของผู้สอบบัญชีออกแยกตามกจิการภายในกลุ่ม หรือไม่ 

•  ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการแต่งตั้งการตรวจสอบ 

•  สดัส่วนความเป็นเจ้าของโดยบริษัทใหญ่ และ 

•  ระดับของความเป็นอสิระของผู้บริหารกจิการภายในกลุ่มจากบริษัทใหญ่ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11-12) 

ก28. ในสถานการณ์ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก23 และ ก29 ถ้าผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่ จะ

 บันทึกข้อตกลงบางอย่างของงานสอบบัญชีในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี ผู้ สอบบัญชี

 ยังคงถูกก าหนดโดยย่อหน้าที่  11 ให้ได้รับความเห็นชอบที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารว่า

 ได้ รับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6(ข) อย่างไรก็ตาม 

 ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  12 ความเห็นชอบที่ เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวอาจใช้ข้อความใน

 กฎหมายหรือข้อบังคับ หากกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวก าหนดความรับผิดชอบของ

 ผู้บริหารที่ เทียบเท่ากับความรับผิดชอบที่ กล่าวในย่อหน้าที่  6(ข) หน่วยงานที่ มีหน้าที่ เกี่ ยวกับ

 วิชาชีพบัญชี หน่วยงานที่ ก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี หรือหน่วยงานที่ ก าก ับดูแล 

 การตรวจสอบในประเทศอาจให้แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับค าอธิบายในกฎหมายหรือข้อบังคับว่า

 เทยีบเท่ากนัหรือไม่ 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ก29. กฎหมายหรือข้อบังคับที่ ควบคุมการด าเนินงานการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ โดยปกติจะมี

 ข้อบังคับเกี่ ยวกับการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีภาครัฐและโดยทั่วไปจะก าหนดความรับผิดชอบและ

 อ านาจของผู้ สอบบัญชีภาครัฐ ซึ่ งรวมถึงอ านาจในการเข้าถึงการบันทึกและข้อมูลอื่ นของ

 หน่วยงานภาครัฐ ถึงแม้ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับได้ก าหนดรายละเอียดข้อตกลงในการรับ

 งานสอบบัญชีอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจพิจารณาถึงประโยชน์ในการออกหนังสือตอบรับ

 งานสอบบัญชีอย่างเตม็รูปแบบมากกว่าตามที่ อนุญาตโดยย่อหน้าที่  11 

การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีถดัไปของลูกคา้รายเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก30. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะไม่ส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีฉบับใหม่หรือข้อตกลงที่ เป็น 

 ลายลักษณ์อักษรอื่ น ๆ ในแต่ละงวด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังต่อไปนี้ อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะ

 ปรับปรุงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีหรือแจ้งกจิการเกี่ ยวกบัข้อตกลงเดิมที่ มีอยู่ 

•  ข้อบ่งชี้ที่ กจิการเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 

•  การปรับปรุงหรือข้อตกลงพิเศษในการรับงานสอบบัญชี 
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•  การเปลี่ ยนแปลงล่าสดุของผู้บริหารระดับสงู 

•  การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในความเป็นเจ้าของ 

•  การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในลักษณะหรือขนาดธุรกจิของกจิการ 

•  การเปลี่ ยนแปลงในกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางกฎหมาย 

•  การเปลี่ ยนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

•  การเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดการรายงานอื่ น 

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

การรอ้งขอทีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก31. การร้องขอจากกิจการให้ผู้สอบบัญชีเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีอาจเป็นผลมาจาก

 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ กระทบต่อความต้องการงานบริการ ความเข้าใจผิด เกี่ ยวกับ

 ลักษณะของการตรวจสอบตามข้อตกลงเดิมหรือข้อจ ากัดต่อขอบเขตของงานสอบบัญชีไม่ว่าก าหนด

 โดยผู้บริหารหรือเป็นสาเหตุจากสถานการณ์อื่ น ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  14 ผู้สอบบัญชีต้อง

 พิจารณาเหตุผลส าหรับการร้องขอ โดยเฉพาะผลกระทบต่อข้อจ ากดัต่อขอบเขตของงานสอบบัญชี 

ก32. การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ กระทบต่อความต้องการของกิจการหรือความเข้าใจผิด

 เกี่ ยวกับลักษณะของการตรวจสอบที่ ถูกร้องขอตามข้อตกลงเดิมอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่

 สมเหตุสมผลส าหรับการร้องขอในการเปลี่ ยนแปลงงานสอบบัญชี 

ก33. ในทางตรงข้าม การเปล่ียนแปลงอาจถูกพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผล หากปรากฏว่าการเปล่ียนแปลง

 เกี่ ยวข้องกับข้อมูลซึ่ งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือความไม่พอใจ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับลูกหนี้ และกิจการร้องขอที่ จะ

 เปลี่ ยนแปลงงานสอบบัญชีเป็นการสอบทาน เพื่ อหลีกเลี่ ยงการแสดง ความเห็นในการตรวจสอบ

 อย่างมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงความเหน็ 

การร้องขอที่ จะเปลี่ ยนแปลงเป็นการสอบทานหรือบริการที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก34. ก่อนการเห ็นชอบที่ จะเปล่ียนแปลงงานสอบบัญชีเป็นการสอบทานหรือบริการที่ เกี่ ยวข้อง 

 ผู้สอบบัญชีที่ ถ ูกว่าจ้างให้ปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบโดยสอดคล้องก ับมาตรฐานการสอบบัญชี  

 อาจจ าเป็นที่ ต้องประเมินผลกระทบตามสัญญาหรือทางกฎหมายเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลง 

 ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกบัเหตุการณ์ตามที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  ก31-ก33 ข้างต้น 

ก35. ถ้าผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีข้อพิสูจน์ที่ สมเหตุสมผลที่ จะเปล่ียนแปลงงานสอบบัญชีเป็นการสอบทาน

 หรือบริการที่ เกี่ ยวข้อง การปฏิบัติงานในการตรวจสอบจนถึงวันที่ ของการเป ล่ียนแปลงอาจ

 เกี่ ยวข้องกับงานที่ ถูกเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม การปฏิบัติงานที่ ถ ูกก าหนดและการออก

 รายงานควรเหมาะสมกับงานที่ ถูกปรับเปล่ียนไป เพื่ อที่ จะหลีกเล่ียงความสับสนของผู้อ่าน  

 การจัดท ารายงานเกี่ ยวกบับริการที่ เกี่ ยวข้องจะไม่รวมการอ้างถึง 

 (ก) งานสอบบัญชีเดิม หรือ 
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 (ข) วิธีใด ๆ ที่ อาจปฏิบัติในงานสอบบัญชีเดิม ยกเว้นงานสอบบัญชีที่ ถูกเปล่ียนแปลงเป็นงานที่

  ปฏบิัติตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั และ ดังนั้น การอ้างถึงวิธปีฏบิัติคือส่วนประกอบปกติ ของ

  การรายงาน 

ขอ้พิจารณาเพิม่เติมในการรบังาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ิมเติมโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก36. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจออกข้อก าหนดในการจัดท างบการเงินเพิ่ มเติมจาก

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับใน 

 การก าหนดมาตรฐานในประเทศเหล่านั้น แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อวัตถุประสงค์

 ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยทั้งแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ถูกระบุ

 และข้อก าหนดเพิ่ มเติมดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่  

 ถูกระบุ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมจากที่ ก าหนดโดย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือลดทางเลือกภายใต้การปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน20 

แม่บทการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บ ังคับ–เหตุการณ ์อื ่นทีก่ระทบต่อ  

การรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก37. กฎหมายหรือข้อบ ังค ับอาจก าหนดให้ ใช้ถ้อยค าที่ แสดงความ เห ็นของผู้สอบบ ัญ ชีว ่ า 

 “แสดงโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ” แม้ในกรณีที่ ผู้ สอบบัญชีมีความเห็นว่าแม่บท 

 การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไม่สามารถยอมรับได้ ใน

 กรณีเช่นนี้  การใช้ข้อความที่ ถูกก าหนดในรายงานของผู้สอบบัญชีมีความแตกต่างจากข้อก าหนดใน

 มาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ (ดูย่อหน้าที่  21) 

รายงานของผูส้อบบญัชีทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก38. มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดว่าผู้สอบบญัชีไม่สามารถแสดงว่าตนได้ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 เว้นแต่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ21 เมื่ อ

 กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดแบบหรือข้อความของรายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบหรือในเนื้อหาซึ่ ง

 แตกต่างจากข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญและผู้สอบบัญชีเห็นว่าค าอธิบาย

 เพิ่ มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้าใจผิดที่ อาจเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

 เพิ่ มข้อความในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน 

 การสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่ งกล่าวถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในขอบเขตที่ สามารถปฏิบัติ

 ได้ โดยไม่ค านึงว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างถึงการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติโดยสอดคล้อง

 กบัมาตรฐานการสอบบัญชี 

 
20  

มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 รวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับการประเมินว่างบการเงินอ้างถึงอย่างเพยีงพอ

หรืออธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

21 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  20 
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ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก39. ในภาครัฐ ข้อก าหนดเฉพาะอาจยังมีอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่ งควบคุมข้อบังคับการตรวจสอบ 

 ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้รายงานโดยตรงต่อกระทรวง สภานิติบัญญัติ หรือ

 สาธารณชน ถ้าหากหน่วยงานพยายามที่ จะจ ากดัขอบเขตของการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก26) 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบบญัชี 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีเพื่ อการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

ซึ่ งจัดท าโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หนังสือฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อก าหนดที่ เป็นทางการ

แต่ตั้งใจให้ใช้เป็นแนวปฏบิัติเท่านั้นซึ่ งอาจใช้ควบคู่กบัข้อควรพิจารณาตามที่ ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  หนังสือนี้ จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและสถานการณ์ของแต่ละงาน  

หนังสือนี้ ถูกร่างเพื่ ออ้างอิงถึงการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดการรายงานงวดเดียวและต้องปรับเปล่ียน 

ถ้าถูกใช้หรือคาดว่าจะใช้กับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม (ดูย่อหน้าที่  13 

ของมาตรฐานการสอบบ ัญช ีฉบ ับนี้ ) อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึง 

ความเหมาะสมของหนังสอืที่ ถูกน าเสนอ 

เรียน ผู้แทนที่ เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของบริษัท กขค จ ากดั1 

[วตัถปุระสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ] 

ตามที่ ท่าน2มีความประสงค์ที่ จะให้ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 25X1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ ยวกับ

งานสอบบัญชีนี้ ตามความหมายในหนังสือฉบับนี้  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชี  ซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่ อมั่ นอ ย่างสม เหตุ สมผลคื อความ เชื่ อมั่ น ในระดับสู งแ ต่ ไม่ ได้ เป็นการ รับประกัน ว่า  

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระส าคัญเมื่ อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้   

 

 
1
 ที่ อยู่และการอ้างอิงในหนังสอืจะเหมาะสมในสถานการณ์ของงาน รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง เป็นการส าคัญ ที่ อ้างถีงบุคคลที่ เหมาะสม – 

ดูย่อหน้าที่  ก22 

2
 ตลอดหนังสือฉบับนี้  การอ้างถึง ”ท่าน” “เรา” “ของเรา” “ผู้บริหาร” “ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล” และ “ผู้สอบบัญชี” จะถูกใช้หรือ

แก้ไขตามความเหมาะสมในสถานการณ์ 
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[ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี] 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านี้ ก าหนดให้

ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี

รวมถึงการที่ ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  

การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธกีารดังต่อไปนี้  

•  ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน  

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจเกี่ ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

•  ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี 

การตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท3 อย่างไรกต็าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่าน

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญซึ่ ง

เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินที่ ซึ่ งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

•  สรุปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่ องของ

ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่

เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้

ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่ อง  

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรหรือไม่ 

 
3
 ประโยคนี้ อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม  ในสถานการณ์ที่ ผู้ สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน  
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 เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการควบคุมภายใน  

 ท าให้มีความเสี่ ยงซึ่ งไม่อาจหลีกเล่ียงได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

 อาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจสอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับ

 มาตรฐานการสอบบัญชี 

[ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และการระบุแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (ส าหรบัวตัถุประสงค์

ของตัวอย่างน้ี สมมติว่าผูส้อบบญัชีไม่พิจารณาว่ากฎหมายหรือขอ้บังคับก าหนดความรบัผิดชอบเหล่านัน้

ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้ใหน้ าค าอธิบายในย่อหนา้ที ่6(ข) ของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ีมาใช)้] 

การตรวจสอบถูกปฏิบัติตามหลักการที่ ว่า [ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม)]4 รับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้  

 (ก) เร่ืองการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน5 

 (ข) เร่ืองการควบคุมที่  [ผู้บริหาร] พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินโดยปราศจาก

  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ เกิดจากการทุจริตหรือ 

  ข้อผิดพลาด และ 

 (ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่ งต่อไปนี้ ให้แก่ข้าพเจ้า6 

 (1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ซึ่ ง [ผู้บริหาร] ตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน 

  เช่น การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ น  

 (2) ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ข้าพเจ้าอาจร้องขอจาก [ผู้บริหาร] เพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบ  และ 

 (3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่ งข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็น 

  ที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้  

เพื่ อเป็นส่วนหนึ่ งในกระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอค ายืนยันที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

[ผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)] เกี่ ยวกับค ารับรองที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเตม็ที่ จากพนักงานของท่านในระหว่างการตรวจสอบ 

[ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอ่ืน] 

[เพ่ิมขอ้มูลอื่น เช่น การจดัการค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ การเก็บเงินและขอ้ตกลงทีเ่ฉพาะอื่นตามความ

เหมาะสม] 

[การรายงาน] 

[เพ่ิมการอา้งอิงทีเ่หมาะสมในรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผูส้อบบญัชีและ การรายงานเกีย่วกบัขอ้มูลอื่น

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) ถา้เกีย่วขอ้ง] 

 
4
 ใช้ค าให้เหมาะสมตามสถานการณ ์

5
 หรือถ้าเหมาะสม อาจระบุว่า “การจัดท างบการเงินโดยแสดงอย่างถูกต้องตามที่ ควรและเป็นจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 

6
 ย่อหน้าที่  ก24 ให้ตัวอย่างของเร่ืองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ อาจรวมไว้ในหนังสอืนี้  
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รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของข้าพเจ้าอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน  ซึ่ งเป็นผลจากประเด็นจาก  

การตรวจสอบ 

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ ที่ แนบมาคืนข้าพเจ้า เพื่ อยืนยันการรับทราบและความ

เห็นชอบของท่านเกี่ ยวกับ การตรวจสอบงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของ

ข้าพเจ้า 

บริษัท งจฉ จ ากดั 

รับทราบและเหน็ชอบในนามของบริษัท กขค จ ากดั โดย 

 

 

ลงนาม.......................... 

ชื่ อ................................ 

ต าแหน่ง........................ 

วันที่ .............................. 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

การพิจารณาการยอมรบัไดข้องแม่บทเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

ประเทศซ่ึงไม่มีองคก์รที่มีอ านาจหนา้ที่หรือเป็นที่ยอมรบัในการก าหนดมาตรฐานหรือรบัรองหรือไม่มี

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

1. ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เมื่ อกิจการจดทะเบียนหรือ

 ด าเนินงานภายใต้ประเทศที่ ไม่มีองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนด

 มาตรฐาน หรือเมื่ อใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ไม่ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 ผู้บริหารควรระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การปฏบิัติภายใต้กฎหมายดังกล่าวมักใช้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ งตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก8 

 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

2. ในอีกทางเลือกหนึ่ ง อาจมีการก าหนดประเพณีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งโดยทั่วไปถูก

 รับรองว่าเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ จัดท าโดย

 กิจการเฉพาะที่ ด าเนินงานในประเทศนั้น เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวถูกน ามาใช้  

 ผู้สอบบัญชีซึ่ งถูกก าหนดในย่อหน้าที่  6(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ต้องพิจารณาว่า

 ประเพณีปฏบิัติทางบัญชีสามารถถูกพิจารณาว่าเป็นแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่ ยอมรับได้ส าหรับ

 งบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือไม่ เมื่ อประเพณีปฏิบัติทางบัญชีถูกใช้อย่างแพร่หลายใน

 ประเทศนั้น ๆ หน่วยงานวิชาชีพทางบัญชีในประเทศนั้นอาจพิจารณา ถึงการยอมรับได้ของแม่บท

 การรายงานทางการเงินในนามของผู้สอบบัญชี อีกทางหนึ่ ง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าประเพณีปฏิบัติ

 ทางบัญชีแสดงถึงคุณลักษณะ ซึ่ งโดยปกติคุณลักษณะ ดังกล่าวจะถูกแสดงโดยแม่บทการรายงานทาง

 การเงินหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่  3 ถัดไป) หรือโดยเปรียบเทียบประเพณีปฏิบัติทางบัญชีกับข้อก าหนด

 ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ มีอยู่ ซึ่ งถูกพิจารณาว่าสามารถยอมรับได้ (ดูย่อหน้าที่  4 ข้างล่าง) 

3. โดยทั่วไป แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้แสดงคุณลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่ งท าให้ข้อมูลใน 

 งบการเงินเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

 (ก) ความเกี่ ยวข้องคือการที่ ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ ยวข้องกับลักษณะของกิจการและ 

  วัตถุประสงค์ของงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ กจิการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป  

  ความเกี่ ยวข้องจะถูกประเมินในลักษณะของข้อมูลที่ มีความจ าเป็นต่อความต้องการข้อมูลทาง

  การเงินโดยทั่วไปของผู้ ใช้ที่ หลากหลาย เพื่ อท าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

  ความต้องการข้อมูลเหล่านี้ จะมีอยู่ในข้อมูลที่ แสดงฐานะทางการเงิน การด าเนินงานทางการเงิน 

  และกระแสเงินสดของกิจการ 

 (ข) ความครบถ้วนคือการที่ รายการและเหตุการณ์ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

  ซึ่ งอาจกระทบต่อข้อสรุปของงบการเงินไม่ถูกมองข้ามไป 
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 (ค) ความเชื่ อถือได้คือการที่ ข้อมูลในงบการเงิน 

 (1) สะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกจิของเหตุการณ์และรายการ และไม่เป็นเพียงแค่รูปแบบ ทาง 

  กฎหมายเท่านั้น (เมื่ อปฏบิัติได้) และ 

 (2) ส่ งผลให้การประเมิ น การวัดมู ลค่ า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมู ล  

  มีความสม า่เสมออย่างสมเหตุสมผล เมื่ อใช้ในสถานการณ์ที่ คล้ายกนั 

 (ง) ความเป็นกลางคือการที่ ข้อมูลในงบการเงินปราศจากความล าเอยีง 

 (จ) ความสามารถเข้าใจได้คือการที่ ข้อมูลในงบการเงินมีความชัดเจนและครบถ้วน  และ 

  ไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

4. ผู้ สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะเปรียบเทียบประเพณีปฏิบัติทางบัญชีกับข้อก าหนดของแม่บท 

 การรายงานทางเงินที่ มีอยู่  ซึ่ งสามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจเปรียบเทียบ

 ประเพณีปฏิบ ัติทางบัญชีก ับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง ประเทศ ส าหรับ  

 การตรวจสอบกิจการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะเปรียบเทยีบประเพณีปฏิบัติทางบัญชี 

 กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ถูกพัฒนาโดยเฉพาะส าหรับกิจการดังกล่าว  โดยองค์กรที่ มี

 อ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนดมาตรฐาน เมื่ อผู้สอบบัญชีท าการเปรียบเทยีบดังกล่าว

 และสามารถระบุความแตกต่างได้ การตัดสินใจว่าประเพณีปฏิบัติทางบัญชีที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน

 ถือเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้หรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงเหตุผลของ 

 ความแตกต่าง และการน าประเพณีปฏบิัติทางบัญชี หรือค าอธิบายของแม่บทการรายงานทาง 

 การเงินมาใช้ในการจัดท างบการเงินสามารถส่งผลให้ เกดิความเข้าใจผิดในงบการเงินได้หรือไม่ 

5. การรวบรวมประเพณีปฏิบัติทางบัญชีที่ จัดท าขึ้นเพื่ อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละ

 บุคคล ไม่ถือเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ยอมรับได้ส าหรับงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

 ในท านองเดียวกัน แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะไม่ถือว่าเป็นแม่บทการรายงานทางเงินที่

 ยอมรับได้ เว้นแต่จะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากผู้จัดท าและผู้ใช้ในประเทศนั้น ๆ  

 


