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มาตรฐานงานสอบทานระหว่างประเทศ รหัส 2400 – งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบ

วิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการ

แปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย 

IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่

เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานงานสอบทานระหว่างประเทศ รหัส 2400 – งานการสอบทาน

งบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ) © 2010 สงวนลิขสทิธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 – งานการสอบทานงบการเงิน (โดย

ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ) © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2400 

 

งานการสอบทานงบการเงิน 

(โดยผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ) 
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ภาคผนวก 3 รปูแบบรายงานการสอบทานงบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข  

ภาคผนวก 4 ตัวอย่างรายงานการสอบทานงบการเงินแบบอื่นนอกเหนือจากแบบไม่

มีเง่ือนไข 

 

 

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 “งานการสอบทานงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกบัคาํนาํของ มาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชี การสอบทาน การให้ความเช่ือม่ันอื่นและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

ซ่ึงได้กาํหนดแนวปฏบิัติและการบังคับใช้ของมาตรฐานงานสอบทาน 
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คํานาํ 

 

1. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบ

บัญชีของกจิการ (“ผู้ประกอบวิชาชีพ”) เป็นผู้รับผิดชอบงานสอบทานงบการเงิน รวมทั้งกาํหนด

รปูแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบังานสอบทานดังกล่าว สาํหรับกรณี

ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบทานข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลจะปฏบิัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ”  

 

2. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สําหรับการสอบทานงบการเง ิน     

อย่างไรกต็าม ยังสามารถนาํไปใช้โดยดัดแปลงที่จาํเป็นตามสถานการณ์สาํหรับ การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น แนวทางปฏบิัติในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นอาจเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพในการนาํมาใช้ร่วมกับมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

 

วตัถุประสงคข์องการสอบทาน 

 

3. การสอบทานงบการเงินมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสามารถระบุว่าไดพ้บสิ่ง

ที่เป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเชื่อว่างบการเงินดงักล่าวไม่ไดจ้ัดทําตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี ่ยวขอ้งในส่วนที่มีสาระสําคญัหรือไม่ โดยอาศยัวิธีการซ่ึงไม่

สามารถไดห้ลกัฐานทั้งหมดตามที่กําหนดในการตรวจสอบ (ความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่

เป็นการแสดงความเห็น) 

 

หลกัการพื้ นฐานของการสอบทาน 

 

4. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดย  

สภาวิชาชีพบญัชี หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต  

(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(ง) ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  

(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏบิัติหน้าที่ให้ 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป  
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5. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 

6. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรวางแผนและปฏิบติังานสอบทานโดยใชวิ้จารณญาณในการสงัเกต

และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสถานการณที์่อาจมีอยู่ซ่ึงเป็นเหตุใหง้บ

การเงินแสดงขอ้มูลขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

 

7. เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเสนอรายงานการสอบทานซ่ึงใหค้วามเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่

เป็นการแสดงความเห็น ผูป้ระกอบวิชาชีพควรไดม้าซึ่งหลกัฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพือ่ใหไ้ด้

ขอ้สรุป  

 

ขอบเขตของการสอบทาน 

 

8. “ขอบเขตการสอบทาน” หมายถึง วิธีการสอบทานที่จาํเป็นในสถานการณ์เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการสอบทาน ผูป้ระกอบวิชาชีพควรกําหนดวิธีการสอบทานงบการเงิน 

โดยอาศยัขอ้กําหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้ เป็นหลกั และคํานึงถึงขอ้กําหนด

ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวิชาชีพ ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือ ขอ้ตกลง

ในการรบังานสอบทานและรายงานทีต่อ้งนาํเสนอตามความเหมาะสม 

 

ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณ  

 

9. งานสอบทานให้ความเช่ือม่ันอย่างพอประมาณว่า ข้อมูลที่สอบทานไม่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อันเป็นสาระสาํคัญ ความเช่ือม่ันอย่างพอประมาณน้ีแสดงในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดง

ความเหน็ 

 

ขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

10. ผูป้ระกอบวิชาชีพและลูกคา้ควรเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน  ข้อตกลงที่ได้รับความ

เหน็ชอบควรบันทกึในหนังสอืตอบรับงานหรือในรปูแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น สญัญา 

 

11. หนังสอืตอบรับงานเป็นสิ่งที่ช่วยในการวางแผนงานสอบทาน การที่ผู้ประกอบวิชาชีพส่ง

หนังสอืตอบรับงานซึ่งเป็นบันทกึข้อตกลงที่สําคัญของงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและลูกค้า หนังสือตอบรับงานเป็นสิ่งที่ยืนยันการรับงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ และช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผดิในเร่ืองต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของงาน  ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ และรูปแบบของรายงานที่

จะนาํเสนอ 
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12. เน้ือหาของหนังสอืตอบรับงาน  ควรรวมถงึ 

• วัตถุประสงค์ของงานที่ให้บริการ 

• ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

• ขอบเขตของการสอบทาน  รวมถึงการอ้างองิถึงมาตรฐานงานสอบทาน (หรือมาตรฐาน

และแนวปฏบิัติอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

• การไม่จาํกดัการเข้าถงึบันทกึ เอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทาน 

• ตัวอย่างรปูแบบของรายงานที่จะนาํเสนอ 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่า การปฏบิัติงานดังกล่าวอาจไม่พบข้อผดิพลาด การกระทาํที่ผดิกฎหมาย 

หรือความผดิปกติอย่างอื่น เช่น การทุจริตหรือการยักยอกที่อาจมีอยู่ 

• ข้อความที่ระบุว่า การสอบทานน้ีไม่ใช่การตรวจสอบจึงไม่มีการแสดงความเหน็ เพ่ือเน้น

ความสาํคัญถึงเร่ืองน้ีและหลีกเล่ียงความเข้าใจสับสน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณา

ระบุให้ชัดเจนว่างานสอบทานไม่ได้ให้ความพอใจเช่นเดียวกับการตรวจสอบตาม

ข้อกาํหนดตามกฎหมาย หรือตามข้อกาํหนดของบุคคลที่สาม 

ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงานสอบทานงบการเงินแสดงไว้ใน ภาคผนวก 1 ของมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ี 

 

การวางแผน 

 

13. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรวางแผนการปฏิบติังาน เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 

14. ในการวางแผนการสอบทานงบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพควรไดม้าซ่ึงความรูเ้กี่ยวกบั

ธุรกิจหรือปรบัขอ้มูลที่มีอยู่เดิมใหท้นัสมยั ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาโครงสรา้งองค์กร  

ระบบบญัชี ลกัษณะการดําเนินงาน และลกัษณะของสินทรัพย  ์หนี้ สิน รายได  ้และ

ค่าใชจ่้าย 

 

15. ผู้ประกอบวิชาชีพควรมีความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าวและเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังบ

การเงิน ตัวอย่างเช่น ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการผลิตและจัดจําหน่าย สายการผลิต สถาน

ประกอบการ และบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของกจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพจาํเป็นต้องมี

ความเข้าใจในเร่ืองเหล่าน้ี เพ่ือให้สามารถสอบถามเร่ืองที่เกี่ยวข้องและออกแบบวิธีการ

สอบทานที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินคาํตอบและข้อมูลอื่นที่ได้รับ 

 

งานทีป่ฏิบติัโดยบุคคลอ่ืน 

 

16. เมือ่ใชผ้ลงานของผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นหรือผูเ้ชี่ยวชาญ ผูป้ระกอบวิชาชีพควรประเมิน

จนเป็นที่พอใจว่าผลงานดงักล่าวเพยีงพอสําหรบัวตัถุประสงคใ์นการสอบทาน 
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เอกสารหลกัฐาน 

 

17. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรจัดทําเอกสารหลกัฐานเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงมีความสําคญั เพื่อเป็น

หลกัฐานสนบัสนุนรายงานการสอบทาน และเป็นหลกัฐานว่าการสอบทานเป็นไปตาม

มาตรฐานงานสอบทานบญัชีฉบบันี้  

 

วิธีการและหลกัฐานการสอบทาน 

 

18. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรใชดุ้ลยพินิจในการกําหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธีการสอบทาน เร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้เป็นแนวทางมีดังต่อไปน้ี 

• ความรู้ที่ได้มาจากการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงินของกจิการในงวดก่อน 

• ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัธุรกจิ รวมถึงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการบัญชีและวิธี

ปฏบิัติของอตุสาหกรรมที่กจิการดาํเนินการอยู่ 

• ระบบบัญชีของกจิการ 

• ขอบเขตที่รายการใดรายการหน่ึงได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

• ความมีสาระสาํคัญของรายการและยอดคงเหลือทางบัญชี 

 

19. ในการสอบทาน ผูป้ระกอบวิชาชีพควรใชก้ารพิจารณาความมีสาระสําคญั เช่นเดียวกบั 

ที่ใชใ้นการตรวจสอบเพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงิน แม้ว่าการสอบทานจะมีความเสี่ยง

จากการตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสงูกว่าการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ

ว่าสิ่งใดมีสาระสาํคัญกระทาํโดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพรายงาน และขึ้ นอยู่กับ

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คาํนึงถงึระดับของการให้ความเช่ือม่ัน 
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20. วิธกีารสอบทานงบการเงินโดยทั่วไปรวมถงึ 

• การทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัธุรกจิของกจิการ และอตุสาหกรรมที่กจิการดาํเนินการ 

• การสอบถามเกี่ยวกบัหลักการบัญชีและวิธปีฏบิัติของกจิการ 

• การสอบถามวิธีการที่กิจการใช้ในการบันทึก  จัดประเภท  และสรุปรายการ      

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการเปิดเผยในงบการเงินและการจัดทาํงบการเงิน 

• การสอบถามเกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่มีสาระสาํคัญในงบการเงิน 

• การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ เพ่ือให้ทราบถึงรายการและความสัมพันธ์ของรายการที่

ผิดปกติ วิธีการดังกล่าวรวมถงึ 

o การเปรียบเทยีบงบการเงินกบังวดก่อน 

o การเปรียบเทยีบงบการเงินกบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที่คาดการณไ์ว้ 

o การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของงบการเงินว่าเป็นไปตามรูปแบบ

ที่คาดไว้จากข้อมูลในอดีตของกิจการ หรือตามบรรทดัฐานในอุตสาหกรรมน้ัน

หรือไม่ 

ในการใช้วิธีการดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพควรคาํนึงถึงประเภทของรายการปรับปรุงที่

เคยมีในงวดก่อนด้วย 

• การสอบถามเกี่ยวกับการดาํเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริหารของกจิการและการประชุมอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่องบการเงิน 

• การอ่านงบการเงินเพ่ือพิจารณาโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความสาํคัญ 

ว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นตามเกณฑก์ารบัญชีที่ระบุไว้หรือไม่ 

• ในกรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มควรขอรายงานจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หากพิจารณาว่าจาํเป็น 

• สอบถามบุคลากรของกจิการซ่ึงรับผดิชอบเกี่ยวกบัการเงินและการบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ 

ตัวอย่าง เช่น 

o  มีการบันทกึรายการโดยครบถ้วนหรือไม่ 

o  งบการเงินได้จัดทาํขึ้นตามเกณฑก์ารบัญชีที่ระบุไว้หรือไม่ 

o  การเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีและวิธี

ปฏบิัติ 

o  เร่ืองต่าง ๆ ที่สงสยัซ่ึงเกดิจากการใช้วิธกีารข้างต้น 

o  ขอหนังสอืรับรองจากผู้บริหารในเร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าจาํเป็น 

 

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีแสดงตัวอย่างรายละเอยีดเกี่ยวกบัวิธกีารต่าง ๆ 

ที่นิยม รายละเอียดที่ให้ไว้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้เจตนาให้ใช้วิธีการปฏบิัติงาน

ทุกวิธีที่ระบุน้ีกบัการสอบทานทุกงาน 
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21.  ผูป้ระกอบวิชาชีพควรสอบถามเกี่ยวกบัเหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงิน ซ่ึงอาจ

ตอ้งนํามาปรบัปรุงหรือเปิดเผยในงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต้องรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการอื่นใดเพ่ือให้ทราบถงึเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานการสอบทาน 

 

22. ในกรณีที่ผูป้ระกอบวิชาชีพมีเหตุผลใหเ้ช่ือว่า ขอ้มูลที่สอบทานอาจขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ผูป้ระกอบวิชาชีพควรสอบทานเพิม่เติมหรือใชว้ิธีการอื่นที่จําเป็น 

เพือ่ใหส้ามารถแสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นได ้หรือเพือ่

ยืนยนัว่าตอ้งเสนอรายงานการสอบทานแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

การสรุปผลและการรายงาน 

 

23. รายงานการสอบทานควรระบุถึงการแสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดง

ความเห็นไวอ้ย่างชดัเจน ผูป้ระกอบวิชาชีพควรสอบทานและประเมินขอ้สรุปจากหลกัฐาน

ที่ไดจ้ากการสอบทาน เพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการ

แสดงความเห็น 

 

24. ในการปฏิบติังานผูป้ระกอบวิชาชีพควรประเมินว่า ขอ้มูลทีไ่ดร้บัระหว่างการสอบทานบ่งช้ี

ว่า งบการเงินที่สอบทานไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินทีเ่กีย่วขอ้ง หรือไม่ 

  

25. รายงานการสอบทานงบการเงินอธิบายถึงขอบเขตของงาน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจ

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติ และทาํให้เกิดความชัดเจนว่าไม่ได้มีการปฏบิัติงานตรวจสอบ  

ดังน้ันจึงไม่มีการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าว 

 

26. รายงานการสอบทานงบการเงินควรมีองคป์ระกอบพื้ นฐาน ซ่ึงโดยปกติมีโครงสรา้ง

ดงัต่อไปนี้  

(ก) ช่ือรายงาน
1
 

(ข) ช่ือผูร้บัรายงาน 

(ค) วรรคนาํ ซ่ึงรวมถงึ 

(1) ระบุถงึงบการเงินทีส่อบทาน และ 

(2) ข้อความที่ระบุถึงความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของกิจการและความ

รบัผดิชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

                                                           
1
   อาจเป็นการเหมาะสมที่จะใช้คาํว่า “อสิระ” ในช่ือรายงาน เพ่ือให้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพแตกต่างจากรายงาน

ที่เสนอโดยบุคคลอื่นเช่น เจ้าหน้าที่ของกิจการ หรือแตกต่างจากรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นซ่ึงไม่ได้ปฏบัิติ

ตามข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณเช่นเดียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 
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(ง) วรรคขอบเขต อธิบายลกัษณะของการสอบทานรวมถงึ 

(1) การอา้งอิงถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  หรือมาตรฐานและแนวปฏิบติัอ่ืน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ขอ้ความที่ระบุว่า การสอบทานงบการเงินมีขอบเขตจํากดั โดยส่วนใหญ่ใช้

วิธีการสอบถามและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและ 

(3) ขอ้ความที่ระบุว่า การสอบทานนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบ วิธีการปฏิบติัที่ใชจึ้งให้

ความเช่ือมัน่นอ้ยกว่าการตรวจสอบ ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงความเห็นต่องบ

การเงิน 

(จ) ขอ้ความทีแ่สดงความเช่ือมัน่ในรูปแบบทีไ่ม่เป็นการแสดงความเห็น 

(ฉ) วนัทีใ่นรายงาน 

(ช) ช่ือและทีต่ั้งสาํนกังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ และ 

(ซ) ลายมือช่ือของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

ตัวอย่างของรายงานการสอบทานแสดงไว้ในภาคผนวก 3 และ 4 

 

27. รายงานการสอบทานควร 

(ก) ระบุว่า จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเช่ือว่า งบการเงิน

ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วขอ้ง (การแสดงความเช่ือมัน่ในรูปแบบทีไ่ม่เป็นการแสดงความเห็น) หรือ 

(ข) กรณีที่มีเหตุการณซ่ึ์งผูป้ระกอบวิชาชีพเห็นว่า มีผลกระทบต่อความถูกตอ้งตามที่

ควรในสาระสําคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้ง ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ควรอธิบายถึงเหตุการณด์งักล่าวรวมทั้งแสดงผลกระทบเชิงปริมาณต่องบการเงิน 

ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคํานวณผลกระทบดงักล่าวได ้และเลือกทีจ่ะ 

(1) แสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นโดยมีเงือ่นไข 

หรือ 

(2) กรณีที่เหตุการณด์งักล่าวมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัมากและมีลกัษณะ

แผ่กระจายไปในงบการเงิน  ซ่ึงทําใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสรุปว่า การมีเงือ่นไข

ไม่เพียงพอที่จะเปิดเผยใหเ้ห็นถึงลกัษณะที่ทําใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเกีย่วกบั

งบการเงิน หรือลกัษณะที่ไม่ครบถว้นของงบการเงิน ในกรณีนี้  ผูป้ระกอบ

วิชาชีพควรรายงานว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญั

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 

(ค) กรณีที่ขอบเขตการสอบทานถูกจํากดัอย่างมีสาระสําคญั ผูป้ระกอบวิชาชีพควร

อธิบายถงึการถูกจํากดัขอบเขต  และเลือกทีจ่ะ 
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(1) แสดงความเชื่อมัน่ในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นโดยมีเงื่อนไข  

เกี่ยวกบัการปรบัปรุงงบการเงินที่อาจจําเป็น หากไม่ถูกจํากดัขอบเขต

การสอบทาน หรือ 

(2) ไม่แสดงความเชื่อมัน่ใด ๆ ต่องบการเงินที่สอบทาน หากผูป้ระกอบวิชาชีพ

สรุปว่าไม่สามารถใหค้วามเช่ือมัน่ใด ๆ ได ้เนือ่งจากการถูกจํากดัขอบเขต

มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัมากและมีลกัษณะแผ่กระจายไปในงบ

การเงิน 

 

28. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรใชว้นัที่ส้ินสุดการสอบทาน เป็นวนัที่ในรายงานการสอบทานของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติังานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณที์่เกิดข้ึนจนถึงวนัที่

ในรายงาน อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นผูร้บัผิดชอบในการรายงานต่อ

งบการเงินซ่ึงจัดทําข้ึนและนําเสนอโดยผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบวิชาชีพจึงไม่ควรลงวนัที่ใน

รายงานการสอบทานก่อนวนัทีง่บการเงินไดร้บัการอนุมติัโดยผูบ้ริหาร 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

29. มาตรฐานงานสอบทาน ให้ถือปฏบิัติกบัการสอบทานงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 การปฎิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานน้ี สามารถทาํ

ได้ก่อนวันถือปฎิบัติมีผลบังคับใช้ 
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ภาคผนวก 1 

 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบทานงบการเงิน 

 

หนังสือฉบับน้ีใช้เป็นแนวทางร่วมกับข้อพิจารณาตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานงานสอบ

ทานฉบับน้ี และจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัข้อกาํหนดของแต่ละงานและสถานการณ ์

 

เรียน   คณะกรรมการบริษัท (หรือตัวแทนของผู้บริหารระดับสงูที่เหมาะสม) 

 

หนังสือฉบับน้ีเป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมทั้งลักษณะและข้อจาํกัดของการปฏิบัติงาน โดยมีขอบเขตการสอบทาน 

ดังน้ี 

ข้าพเจ้าจะสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนัของบริษัท กขค จาํกดั ตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏบิัติงานตรวจสอบจึงไม่มีการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงิน ดังน้ัน ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานต่องบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

  

(ดูภาคผนวก 3 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี) 

 

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ความรับผดิชอบน้ียังรวมถงึการจัดให้มีและเกบ็รักษาการบันทกึข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายใน

ที่เพียงพอและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม (ในการสอบทาน ข้าพเจ้าจะขอหนังสอืรับรอง

จากผู้บริหารเกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบังบการเงินที่สอบทาน
2
) 

 

หนังสอืฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในปีต่อ ๆ ไป หากไม่มีการเลิกสญัญา แก้ไข หรือใช้ฉบับอื่น

แทน (ถ้ามี) 

 

การสอบทานของข้าพเจ้าอาจไม่พบการทุจริต หรือข้อผิดพลาด  หรือการกระทาํผิดกฎหมาย

อย่างไรกด็ี หากได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสาํคัญข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
   ประโยคน้ีควรใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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โปรดลงนามท้ายหนังสอืและส่งคู่ฉบับที่แนบมาน้ีคืนข้าพเจ้า เพ่ือยืนยันความเข้าใจของท่าน

เกี่ยวกบัการสอบทานงบการเงิน 

 

ขอแสดงความนับถอื 

…………………………………… 

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

(ลายมือช่ือ)................. 

ช่ือ…………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….…… 

วันที่……………………..………… 

(พร้อมทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัท) 
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ภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่างรายละเอียดวิธีการทีอ่าจนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานสอบทานงบการเงิน 

 

1. วิธีการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซ่ึงใช้ในการปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน

เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ วิธีการปฏบิัติงานต่อไปน้ีมีวัตถุประสงค์เพียง

เพ่ือเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน ไม่ได้เจตนาให้ใช้วิธีการปฏิบัติงานทุกวิธีที่ระบุน้ีกับการสอบทาน

ทุกงาน ภาคผนวกน้ีไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้เป็นแนวการสอบทานหรือใช้ตรวจสอบความครบถ้วน

ของการปฏบิัติงานสอบทาน 

 

เรือ่งทัว่ไป 

 

2. ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัข้อกาํหนด และขอบเขตของการปฏบิัติงานกบัลูกค้าและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

 

3. จัดทาํหนังสอืตอบรับงานเพ่ือกาํหนดข้อตกลงและขอบเขตการปฏบิตังิาน 

 

4. ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับการดาํเนินธุรกิจของกิจการ และระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน

และการจัดทาํงบการเงิน 

 

5. สอบถามว่า มีการบันทกึข้อมูลทางการเงินทั้งหมดเป็นไปตามน้ี หรือไม่ 

(ก) ครบถ้วน 

(ข) ทนัเวลา และ 

(ค) ผ่านการอนุมัติที่จาํเป็น 

 

6. ของบทดลองและพิจารณาว่างบทดลองตรงกบับัญชีแยกประเภทและงบการเงินหรือไม่ 

 

7. พิจารณาถงึผลการตรวจสอบงบการเงินและการสอบทานในงวดก่อน รวมทั้งรายการปรับปรงุ

ทางบัญชีที่เคยมี 

 

8. สอบถามว่ามีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญในกิจการจากปีก่อนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น  

การเปล่ียนแปลงผู้ถอืหุ้นหรือเจ้าของกจิการหรือโครงสร้างเงินทุน 

 

9. สอบถามเกี่ยวกบันโยบายการบัญชี และพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ีว่าได้ถอืปฏบิัติหรือไม่ 

(ก) นโยบายการบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ข) นโยบายการบัญชีได้นาํมาใช้อย่างเหมาะสม และ 

(ค) นโยบายการบัญชีได้นาํมาใช้อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่สมํ่าเสมอให้พิจารณาว่าได้มีการ

เปิดเผยการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีน้ันหรือไม่ 
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10. อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นที่เหมาะสม 

เพ่ือระบุเร่ืองที่มีความสาํคัญต่อการสอบทาน 

 

11. สอบถามว่าเร่ืองที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่น 

ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินได้มีการบันทกึไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

12. สอบถามว่ากิจการมีรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และได้บันทกึ

บัญชีและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

13. สอบถามเกี่ยวกบัเหตุการณท์ี่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน 

 

14. สอบถามเกี่ยวกบัแผนการจาํหน่ายสนิทรัพย์หลักหรือส่วนงานทางธุรกจิ 

 

15. ของบการเงินเพ่ือนาํมาหารือกบัผู้บริหาร 

 

16. พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความเหมาะสมของการจัด

ประเภทรายการและการนาํเสนองบการเงิน 

 

17. เปรียบเทียบงบการเงินงวดปัจจุบันกับงวดก่อน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับงบประมาณและ

ประมาณการ (ถ้ามี) 

 

18. ขอคําอธิบายจากผู้บริหารสาํหรับการเปล่ียนแปลงที่ผิดปกติ หรือความไม่สมํ่าเสมอในงบ

การเงิน 

 

19. พิจารณาผลกระทบของข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ทั้งแต่ละรายการและยอดรวม 

พร้อมทั้งแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวต่อผู้บริหาร และพิจารณาว่าการไม่ปรับปรุงข้อผิดพลาด

ดังกล่าวจะมีผลต่อรายงานการสอบทานอย่างไร 

 

20. พิจารณาขอหนังสอืรับรองจากผู้บริหาร 

 

เงินสด  

 

21. ของบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  และสอบถามบุคลากรของกิจการเกี่ยวกับรายการที่ค้าง

นานหรือผดิปกติ 

 

22. สอบถามเกี่ยวกบัการโอนเงินสดในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นงวดงบการเงินที่สอบทาน 

 

23. สอบถามว่าบญัชีเงินสดมีข้อจาํกดัหรือไม่ 
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ลูกหนี้  

 

24. สอบถามนโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัการบันทกึบัญชีลูกหน้ีการค้า และพิจารณาการตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสญู 

 

25. ขอรายละเอยีดลูกหน้ี และพิจารณาว่ายอดรวมตรงกบังบทดลองหรือไม่ 

 

26. ขอคาํอธบิายเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของยอดคงเหลือตามบัญชีเม่ือเปรียบเทยีบกบั

ยอดคงเหลือในงวดก่อนหรือประมาณการ และพิจารณาความสมเหตุสมผล 

 

27. ของบวิเคราะห์อายุลูกหน้ีการค้า สอบถามเหตุผลเกี่ยวกับยอดคงเหลือที่มีจาํนวนเงินมาก

ผิดปกติ  ยอดคงเหลือที่เป็นยอดเครดิต หรือยอดคงเหลือที่ผิดปกติอื่น ๆ และสอบถาม

เกี่ยวกบัความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

28. สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดประเภทของลูกหน้ี รวมถึงยอดคงเหลือที่ไม่หมุนเวียน 

ยอดคงเหลือสุทธิทางด้านเครดิต และลูกหน้ีผู้ถือหุ้น กรรมการ และบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัอื่น ๆ ในงบการเงิน 

 

29. สอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่กิจการใช้ในการระบุถึงบัญชีที่มีการจ่ายชาํระล่าช้า การตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู และพิจารณาความสมเหตุสมผล 

 

30. สอบถามว่ามีการนาํบัญชีลูกหน้ีไปเป็นประกนั ขาย หรือมีส่วนลด หรือไม่ 

 

31. สอบถามเกี่ยวกบัวิธกีารตัดยอดขายเพ่ือให้แน่ใจว่า การตดัยอดขายและการรับคืนน้ันถูกต้อง 

 

32. สอบถามว่ามียอดคงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวกับสินค้าที่ส่งไปฝากขายหรือไม่ หากมี ได้มี

การปรับปรุงโดยมีการกลับรายการและรวมสินค้าที่ฝากขายเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ

อย่างถูกต้องหรือไม่ 

 

33. สอบถามว่ามีการลดหน้ีที่มีจาํนวนเงินมากหลังวันสิ้นงวดที่เกี่ยวกับยอดขายก่อนวันสิ้นงวด 

และมีการตั้งประมาณการสาํหรับจาํนวนเงินดังกล่าวหรือไม่ 
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สินคา้คงเหลือ 

 

34. ขอรายละเอยีดสนิค้าคงเหลือ และพิจารณาว่า 

(ก) ยอดรวมตรงกบัยอดคงเหลือในงบทดลองหรือไม่ และ 

(ข) รายละเอยีดเป็นยอดที่มาจากการตรวจนับสนิค้าคงเหลือหรือไม่ 

 

35. สอบถามเกี่ยวกบัวิธกีารตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

 

36. หากการตรวจนับสนิค้าคงเหลือไม่ได้จัดทาํขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ให้สอบถาม

ว่า 

(ก) ในกรณีที่ใช้ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเน่ือง กิจการได้เปรียบเทียบยอดคงเหลือตาม

บัญชีกบัยอดที่ตรวจนับหรือไม่ 

(ข) ในกรณทีี่ใช้ระบบบัญชีต้นทุนโดยรวม  และที่ผ่านมาระบบดังกล่าวให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้

หรือไม่ 

 

37. สอบถามถงึรายการปรับปรงุจากผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือคร้ังล่าสดุ 

 

38. สอบถามวิธกีารปฏบิตัิที่ใช้ในการควบคุมการตดัยอดและความเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือ 

 

39. สอบถามเกี่ยวกบัเกณฑท์ี่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสนิค้าคงเหลือแต่ละประเภท  โดยเฉพาะการ

พิจารณาการตัดรายการกาํไรระหว่างสาขา และสอบถามว่าสนิค้าคงเหลือแสดงราคาตามวิธี

ราคาทุนหรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าหรือไม่ 

 

40. พิจารณาความสมํ่าเสมอของการใช้วิธีการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ รวมถึงองค์ประกอบของ

สนิค้าคงเหลือ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

41. เปรียบเทยีบมูลค่าของสินค้าคงเหลือประเภทหลักกับงวดก่อนและประมาณการของงวดน้ี  

สอบถามเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงและความแตกต่างที่มีจาํนวนสูง 

 

42. เปรียบเทยีบการอตัราการหมุนเวียนของสนิค้าคงเหลืองวดน้ีกบังวดก่อน 

 

43. สอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการระบุสินค้าคงเหลือเป็นประเภทเคล่ือนไหวช้าและล้าสมัย 

และสนิค้าคงเหลือดังกล่าวได้แสดงไว้ในมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับหรือไม่ 

 

44. สอบถามว่ามีสนิค้ารับมาฝากขายหรือไม่ ถ้ามี ได้มีการปรับปรุงรายการดังกล่าวออกจากสนิค้า

คงเหลือหรือไม่ 

 

45. สอบถามว่ามีสนิค้าคงเหลือนาํไปเป็นประกนั เกบ็รักษาไว้ที่อื่น หรือฝากขายที่อื่นหรือไม่ 

และพิจารณาว่ารายการดังกล่าวบันทกึไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

   18      TSRE 2400 

เงินลงทุน  (รวมถงึเงินลงทุนในบริษทัร่วม และหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด) 

 

46. ขอรายละเอยีดของเงินลงทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และพิจารณาว่าตรงกบังบทดลอง

หรือไม่ 

 

47. สอบถามเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีที่ใช้กบัเงินลงทุน 

 

48. สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และพิจารณาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริงหรือไม่ 

 

49. พิจารณาว่ามีการบันทกึบัญชีที่ถูกต้องสาํหรับรายการกาํไรและรายการขาดทุน และรายได้

จากเงินลงทุนหรือไม่ 

 

50. สอบถามเกี่ยวกบัการจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวและระยะสั้น 

 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสือ่มราคา 

 

51. ขอรายละเอียดสินทรัพย์ที่แสดงราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม และพิจารณาว่าตรงกับ

งบทดลองหรือไม่ 

 

52. สอบถามเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีสาํหรับค่าเสื่อมราคา และนโยบายในการแบ่งแยกระหว่าง

รายจ่ายฝ่ายทุนกบัค่าซ่อมแซม และพิจารณาว่าสนิทรัพย์มีการด้อยค่าอย่างมีสาระสาํคัญและ

เป็นการถาวรหรือไม่ 

 

53. สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพย์และการบัญชีสาํหรับรายการ

กาํไรและรายการขาดทุนจากการขายหรือการจาํหน่ายออกจากบัญชี รวมทั้งสอบถามว่า

รายการดังกล่าวได้บันทกึบัญชีหรือไม่ 

 

54. สอบถามเกี่ยวกับความสมํ่าเสมอของการใช้วิธีการคาํนวณค่าเสื่อมราคาและอัตราที่ใช้ 

และเปรียบเทยีบค่าเสื่อมราคาของงวดน้ีกบังวดก่อน 

 

55. สอบถามว่าสนิทรัพย์มีภาระผูกพันหรือไม่ 

 

56. สอบถามว่าสญัญาเช่าแสดงในงบการเงินอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินหรือไม่ 
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ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยอ่ื์น 

 

57. ขอรายละเอยีดลักษณะของรายการเหล่าน้ี และสอบถามผู้บริหารถึงประโยชน์ที่จะได้รับใน

อนาคต 

 

58. สอบถามเกี่ยวกบัเกณฑก์ารบันทกึบญัชี และวิธกีารตดัจาํหน่ายที่ใช้ 

 

59. เปรียบเทยีบยอดคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบับัญชีดังกล่าวของงวดน้ีกบังวดก่อน 

และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญ 

 

60. สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัการจัดประเภทเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 

 

เจา้หนี้ เงินกู ้

 

61. ขอรายละเอยีดของเงินกู้จากผู้บริหารและพิจารณาว่ายอดรวมตรงกบังบทดลองหรือไม่ 

 

62. สอบถามว่ามีเงินกู้ใดที่ผู้บริหารไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้หรือไม่ ถ้ามี สอบถามถึง 

การดาํเนินการของผู้บริหาร และได้มีการปรับปรงุรายการในงบการเงินอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

63. พิจารณาความสมเหตุสมผลของดอกเบี้ยจ่าย ซ่ึงมีความสมัพันธก์บัยอดเงินกู้คงเหลือ 

 

64. สอบถามว่าเงินกู้มีหลักประกนัหรือไม่ 

 

65. สอบถามว่าได้จัดประเภทเงินกู้ระหว่างรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนหรือไม่ 

 

เจา้หนี้ การคา้ 

 

66. สอบถามเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีสาํหรับการบันทกึเจ้าหน้ีการค้า และสอบถามว่ากิจการมี

สิทธิที่จะได้รับส่วนลดใดๆที่เกี่ยวกับกับรายการค้าดังกล่าวหรือไม่ 

 

67. ขอคาํอธิบายของการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในยอดคงเหลือในบัญชีของงวดน้ีกับงวดก่อน

หรือกับประมาณการ พิจารณาความสมเหตุสมผล 

 

68. ขอรายละเอยีดของเจ้าหน้ีการค้าและพิจารณายอดรวมว่าตรงกบังบทดลองหรือไม่ 

 

69. สอบถามว่ามีการกระทบยอดเจ้าหน้ีการค้ากบัใบแจ้งยอดจากเจ้าหน้ี  และมีการเปรียบเทยีบ

กบัยอดคงเหลือในงวดก่อนหรือไม่ เปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวียนของเจ้าหน้ีงวดน้ีกบังวด

ก่อน 
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70. พิจารณาว่ามีหน้ีสนิที่เป็นสาระสาํคญัซ่ึงยังไม่ได้บนัทกึบัญชีหรือไม่ 

 

71. สอบถามว่าได้มีการแยกเปิดเผยรายการเจ้าหน้ีผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ีกรรมการ เจ้าหน้ีบุคคลหรือ

กจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกนั หรือไม่ 

 

หนี้ สินคา้งจ่ายและหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

72. ขอรายละเอยีดของหน้ีสนิค้างจ่าย และพิจารณาว่ายอดรวมตรงกบังบทดลองหรือไม่ 

 

73. เปรียบเทยีบยอดคงเหลือที่สาํคัญของบญัชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกนัของงวดน้ีกบังวดก่อน 

 

74. สอบถามเกี่ยวกับการอนุมัติการบันทกึรายการค้างจ่าย เง่ือนไขการชาํระหน้ี การปฏบิัติตาม

เง่ือนไขการชาํระหน้ี หลักประกนั และการจัดประเภทรายการ 

 

75. สอบถามเกี่ยวกบัวิธกีารกาํหนดหน้ีสนิค้างจ่าย 

 

76. สอบถามเกี่ยวกบัลักษณะของแต่ละจาํนวนเงินของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน 

 

77. สอบถามว่ามีหน้ีส ินค้างจ่ายหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นที่ไม่ได้บันทึกบัญชีหรือไม่ ถ้ามี   

ให้สอบถามผู้บริหารว่าต้องบันทึกหรือเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหรือไม่ 

 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีอ่ืน 

 

78. สอบถามผู้บริหารหากมีเหตุการณ์ซ่ึงรวมถึงข้อโต้แย้งทางภาษีอากร ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่าง 

มีนัยสาํคัญต่อหน้ีสนิภาษีของกจิการ 

 

79. พิจารณาค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยพิจารณาความสมัพันธก์บัรายได้สาํหรับงวดของกจิการ 

 

80. สอบถามผู้บริหารถึงความเพียงพอของการบันทึกหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ

หน้ีสนิภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน รวมถงึการประมาณการภาระภาษีสาํหรับงวดก่อน ๆ  

 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 

81. ของบการเงินงวดระหว่างกาลงวดล่าสุดจากผู้บริหาร และเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดที่

กาํลังสอบทานอยู่ หรือกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
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82. สอบถามเกี่ยวกบัเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงินที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญกบั 

งบการเงินที่สอบทาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสอบถามว่ามีเหตุการณด์ังต่อไปน้ีหรือไม่ 

(ก) ภาระผูกพัน หรือความไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

(ข) การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในทุนเรือนหุ้น หน้ีสนิระยะยาว หรือเงินทุนหมุนเวียน ที่เกดิขึ้น

จนถงึวันที่สอบถาม 

(ค) รายการปรับปรงุที่ผดิปกติที่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่สอบถาม 

พิจารณาถงึความจาํเป็นที่จะต้องมีรายการปรับปรงุ หรือการเปิดเผยในงบการเงิน 

 

83. ขอและอ่านรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น

ที่เหมาะสมหลังจากวันที่ในงบการเงิน 

 

การฟ้องรอ้ง 

 

84. สอบถามผู้บริหารว่ากิจการมีคดีฟ้องร้อง หรือคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือไม่   

ให้พิจารณาถงึผลกระทบดังกล่าวต่องบการเงิน 

 

ส่วนของเจา้ของ 

 

85. ขอและพิจารณารายละเอียดของรายการในบัญชีส่วนของเจ้าของ รวมถึงการออกหุ้นใหม่   

การไถ่ถอน และการจ่ายเงินปันผล  

 

86. สอบถามว่ามีข้อจาํกดัเกี่ยวกบักาํไรสะสม หรือบัญชีส่วนของเจ้าของหรือไม่ 

 

การดําเนนิงาน 

 

87. เปรียบเทยีบผลการดําเนินงานงวดน้ีกับงวดก่อนและประมาณการของงวดน้ี สอบถาม

ผู้บริหารเกี่ยวกบัผลแตกต่างที่สาํคัญ 

 

88. สอบถามว่ายอดขายและค่าใช้จ่ายที่สาํคัญได้บนัทกึบัญชีในงวดที่ถูกต้องหรือไม่ 

 

89. พิจารณารายการพิเศษและรายการผดิปกต ิ

 

90. พิจารณาและสอบถามผู้บริหารถึงความสมัพันธ์ระหว่างรายการที่เกี่ยวข้องกนัในบัญชีรายได้  

และประเมินความสมเหตุสมผลของรายการเหล่าน้ันในบริบทของความสมัพันธ์เช่นเดียวกนั

ของงวดก่อน และข้อมูลอื่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีอยู่ 
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ภาคผนวก 3 

 

รูปแบบรายงานการสอบทานงบการเงินแบบไม่มีเงือ่นไข 

รายงานการสอบทาน 

 

เสนอ……………………… 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไร

ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงิน

ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 ซ่ึงกาํหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิัติงานสอบทาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างพอประมาณว่า งบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัด โดยส่วน

ใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงิน จึง

ให้ความเช่ือม่ันน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันข้าพเจ้า

จึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินที่สอบทานได้ 

  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ลายมือช่ือ …… (ผู้ประกอบวิชาชีพ)…… 

           (…………..……………………………) 

 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน 

วันที่………………………… 
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ภาคผนวก 4 

 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานงบการเงินแบบอ่ืน นอกเหนอืจากแบบไม่มีเงือ่นไข 

การรายงานแบบมีเงือ่นไขในกรณีทีกิ่จการปฏิบติัแตกต่างไปจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

รายงานการสอบทาน 

เสนอ……………………… 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไร

ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั

ของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงผู้บริหารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

ในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ

สอบทานของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 ซ่ึงกาํหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างพอประมาณว่า งบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่

ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความ

เช่ือม่ันน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินที่สอบทานได้ 

 

ข้าพเจ้าได้ทราบจากผู้บริหารว่ากจิการแสดงรายการสนิค้าคงเหลือในราคาทุน ซ่ึงสงูกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  จากการคํานวณของผู้บริหารซ่ึงข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว หากกิจการแสดง

รายการสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน จะมีผลให้สินค้าคงเหลือมีมูลค่าลดลง……บาท และกาํไรสุทธิและส่วนของผู้

ถอืหุ้นลดลง………บาท 

 

ยกเว้นผลกระทบของการแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือสูงกว่าที่ควรตามที่อธิบายใน

วรรคก่อน  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่ เป็นเหตุให้เช่ือว่า งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ลายมือช่ือ …… (ผู้ประกอบวิชาชีพ)…… 

           (…………………………….……………) 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน 

วันที่…………………………. 
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การรายงานว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งในกรณีท่ีกิจการปฏิบติัแตกต่างไปจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

รายงานการสอบทาน 

เสนอ……………………… 

  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไร

ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของบริษัท กขค จาํกัด ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผล

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 ซ่ึงกาํหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิัติงานสอบทาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างพอประมาณว่า งบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดโดยส่วน

ใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้

ความเช่ือม่ันน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจ

แสดงความเหน็ต่องบการเงินที่สอบทานได้ 

 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ…………บริษัทไม่ได้นาํงบการเงินของบริษัทย่อยมา

จัดทาํงบการเงินรวม โดยบริษัทบันทกึเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธรีาคาทุน แต่ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน บริษัทต้องนาํงบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วย 

  

เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวถึงในวรรคก่อนมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญมากต่องบการเงิน  

งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการ

สอบทานของข้าพเจ้า 

   

ลายมือช่ือ …… (ผู้ประกอบวิชาชีพ)…… 

           (…………………….……………………) 

 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน 

วันที่……………..………… 

 

 

 


