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ISRE™ 2400 (ปรับปรุง) – งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน พ .ศ . 2557 โดย 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation 

of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2558 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล ISRE™ 2400 

(ปรับปรุง) – งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ) ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - 

นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ ISRE™ 2400 (ปรับปรุง) – 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ที่

ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISRE™ 2400 (ปรับปรุง) – งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้

ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ©  2014 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ ISRE™ 2400 มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) – งานการสอบ

ทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) © 2015 สงวน

ลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

 

ต้นฉบับ :  ISRE
TM

 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements ISBN: 

978-1-60815-185-1 
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มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2400 (ปรบัปรุง) 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต 

(โดยผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ) 

สารบญั 

 ย่อหน้าที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 1-4 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต 5–8 

การบังคับใช้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 9-12 

วันถือปฏบัิติ 13 

วตัถุประสงค ์ 14-15 

ค าจ ากดัความ 16-17 

ขอ้ก าหนด  

การปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 18-20 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 21 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 22-23 

การควบคุมคุณภาพงานสอบทาน 24-28 

การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้า และงานสอบทาน 29-41 

การติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 42 

การปฏบัิติงานสอบทาน 43-57 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 58-60 

หนังสอืรับรอง 61-65 

การประเมินหลักฐานที่ได้รับจากวิธกีารสอบทานที่ใช้ 66-68 

การให้ข้อสรุปต่องบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ 69-85 

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 86-92 

เอกสารหลักฐาน 93-96 
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 ย่อหน้าที่ 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่นๆ  

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ก1-ก5 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ก6-ก7 

วัตถุประสงค์ ก8-ก10 

ค าจ ากดัความ ก11-ก13 

การปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ก14 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ก15-ก16 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ก17-ก25 

การควบคุมคุณภาพงานสอบทาน ก26-ก33 

การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้า และงานสอบทาน ก34-ก62 

การติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ก63-ก69 

การปฏบัิติงานสอบทาน ก70-ก99 

หนังสอืรับรอง ก100–ก102 

การประเมินหลักฐานที่ได้รับจากวิธกีารสอบทานที่ใช้ ก103–ก105 

การให้ข้อสรุปต่องบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ ก106–ก117 

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ก118–ก144 

เอกสารหลักฐาน ก145 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานการสอบทานงบการเงินในอดีต  

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรายงานการสอบทานงบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ  



 

 

 

                                                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5 
 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

1. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี เกี่ยวข้องกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบการเงินในอดีต   

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพน้ันไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของกิจการ และ 

(ข) รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินดังกล่าว 

2. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีไม่ได้ระบุถึงการสอบทานงบการเงินของกิจการหรือข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลที่ปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการเงินของกิจการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

3. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีสามารถน าไปใช้ หรือถูกปรับใช้ตามความจ าเป็นของสถานการณ์กับการ

สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด นอกเหนือจากงานการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีตจะปฏบัิติงานภายใต้มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000
1
 

ความสัมพันธ์กับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ฉบับที่  1
2
 

4. ระบบการควบคุมคุณภาพ นโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของส านักงาน มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ฉบับที่ 1 ใช้กับส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส าหรับงานการสอบทาน 

งบการเงินของส านักงาน
3
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบทานในแต่ละงาน ของ

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีอยู่บนหลักการที่ว่า ส านักงานต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก5) 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต 

5. การสอบทานงบการเงินในอดีตเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ตามที่อธิบายไว้ในแม่บทส าหรบังาน

ทีใ่หค้วามเชือ่มัน่
4
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6-ก7) 

6. ในการสอบทานงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือมั่น

                                                           
1
 
 
 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทาง

การเงนิในอดตี 
2
  มาตรฐานการควบคุมคณุภาพ ฉบบัที่ 1 การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บรกิารด้านการตรวจสอบ และการสอบ

ทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง 

3  มาตรฐานการควบคุมคณุภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหน้าที่ 4 

4  แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ย่อหน้าที่ 7 และ 11 
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ของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง    

การให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอยู่บนพ้ืนฐานของการได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดของผู้ประกอบ

วิชาชีพรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงค าอธิบายลักษณะของงานสอบทานในบริบทที่ให้ผู้อ่าน

รายงานสามารถเข้าใจข้อสรุปนั้น 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเบ้ืองต้นโดยการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึง 

หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินโดยรวมซ่ึงแสดงตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

8. หากผู้ประกอบวิชาชีพมีข้อสงสัยที่ท  าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันมีสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ิมเติมตามที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

การบงัคบัใชม้าตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

9. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการปฏิบัติงานสอบทาน โดย

ให้กรอบข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และเจตนาเพ่ือช่วยผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจถึงสิ่งที่

ต้องท าในงานสอบทาน 

10. มาตรฐานงานสอบทานประกอบด้วยข้อก าหนด แสดงโดยใช้ค าว่า “ต้อง” ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถท าตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

11. นอกจากน้ี มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ยังให้ค าน า ค าจ ากัดความ การน าไปปฏิบัติและค าอธิบาย

อื่นๆ ซ่ึงให้บริบทที่เกี่ยวข้องในการท าความเข้าใจที่เหมาะสมต่อมาตรฐานงานสอบทาน 

12. การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นๆ ได้ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติ 

หากแนวทางปฏิบัติน้ันไม่ได้ให้ข้อก าหนด กใ็ห้น าข้อก าหนดน้ันไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การน าไป

ปฏบัิติและค าอธิบายอื่นๆ อาจให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่ระบุไว้ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี

ซ่ึงช่วยในการน าข้อก าหนดไปปฏบัิติวนัถอืปฏิบติั 

13. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการสอบทานงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค ์

14. วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการสอบทานงบการเงิน ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี คือ 

(ก) การได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นโดยใช้วิธีการสอบถามและ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันมี

สาระส าคัญหรือไม่เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถให้ข้อสรุปว่าได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
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วิชาชีพเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในส่วน

ที่มีสาระส าคัญหรือไม่ และ 

(ข) การรายงานต่องบการเงินโดยรวมและการสื่อสาร เป็นไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับน้ี 

15. ในทุกกรณี เมื่อไม่สามารถได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั และการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพไม่เพียงพอต่อสถานการณ์น้ัน มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่อรายงานที่ออกเพ่ืองานสอบทาน หรือ หากเหมาะสม ให้ถอนตัวจากงาน      

สอบทานหากการถอนตัวสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก8–ก10 และ ก115–ก116) 

ค าจ ากดัความ 

16. คู่มืออภิธานศัพท์
5
 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

17. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ - การประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ที่มี

เหตุผล ระหว่างข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

ยังรวมถึง การสอบสวนถ้าหากจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ที่ได้ถูกระบุไว้ว่า

มีความขัดแย้งกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น หรือแตกต่างไปจากจ านวนที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

(ข) ความเสี ่ยงจากงานสอบทาน  – ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปที่ไม่เหมาะสมต่อ 

งบการเงินที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

(ค) งบการเงินเพือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไป – งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

(ง) แม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไป – แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบเพ่ือให้บรรลุความ

ต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง แม่บทการรายงานทางการเงินอาจเป็น

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

(จ) การสอบถาม – การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกกจิการ 

(ฉ) ความเชือ่มัน่อย่างจ ากดั – ระดับของความเช่ือม่ันที่ได้เม่ือความเสี่ยงจากงานสอบทานถูกลดให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ของงานน้ัน แต่ระดับความเสี่ยงน้ันจะสูงกว่างานให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี การผสมผสานของลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

                                                           
5  สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ไม่ได้จัดท าคู่มอือภิธานศพัท ์
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รวบรวมหลักฐาน อย่างน้อยที่สุดให้เพียงพอส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการได้รับความเช่ือมั่น

ในระดับที่มีความหมาย ระดับของความเช่ือมั่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับดังกล่าวจะช่วยเพ่ิม

ระดับความม่ันใจในงบการเงินของผู้ใช้ข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

(ช) ผูป้ระกอบวิชาชีพ – ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ ค าน้ีรวมถึงหัวหน้ า

ผู้รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน หรือ ส านักงาน (แล้วแต่กรณี)  

ในกรณีที่มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีระบุชัดเจนว่าข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบน้ันต้อง

ปฏิบัติโดยหัวหน้าผูรั้บผิดชอบงาน ค าว่า “หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงาน” จะใช้แทนค าว่า  

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” ค าว่า “หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงาน” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างอิงถึงเร่ือง

เดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่เกี่ยวข้อง 

(ซ) การใชด้ลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ – การประยุกต์ใช้การฝึกอบรม ความรู้ และประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

ด้านจรรยาบรรณ ในการตัดสินใจเลือกการด าเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของงานการ 

สอบทาน 

(ญ) ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง –ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทาน

ต้องปฏิบัติตามเมื่อรับผิดชอบงานสอบทาน ข้อก าหนดน้ีประกอบด้วยส่วน ก และ ข ของคู่มือ

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อก าหนดของประเทศซ่ึงมีความเข้มงวด

กว่า 

(ฎ) งบการเงินทีจ่ดัท าเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ – งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

(ฏ) แม่บทเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ - แม่บทการรายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้ นเพ่ือให้เป็นไปตาม

ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะราย แม่บทการรรายงานทางการเงินอาจเป็น

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร หรือแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

18. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจเน้ือหาทั้งหมดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีซ่ึงรวมถึงการน าไป

ปฏบัิติและค าอธบิายอื่น เพ่ือที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์และน าไปปฏบัิติได้อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14) 

      การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

19. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี เว้นแต่ในกรณีที่

ข้อก าหนดน้ันไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบทาน ข้อก าหนดจะเกี่ยวข้องกับงานสอบทานเม่ือมีข้อก าหนดของ

สถานการณ์น้ันอยู่ 
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20. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับงานสอบทานของ

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

21. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเร่ืองความ

เป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก16) 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการใชดุ้ลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องวางแผนและปฏบัิติงานสอบทานด้วยการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ซ่ึงตระหนักว่า อาจมีสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก20) 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก21-ก25) 

การควบคุมคุณภาพงานสอบทาน 

24. หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานต้องมีความรู้ความสามารถในทักษะและเทคนิคในการให้ความเช่ือมั่ น และ

ความรู้ความสามารถในการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก26) 

25. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบต่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27-ก30) 

(ก) คุณภาพโดยรวมของแต่ละงานสอบทานที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานได้รับมอบหมาย 

(ข) การก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล การวางแผน และการปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31)  

(ค) ความเหมาะสมของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพกบัสถานการณ์ และ 

(ง) การปฏบัิติงานเป็นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของส านักงาน ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

(1) ต้องพอใจว่าได้มีการปฏบัิติตามวิธปีฏบัิติที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการตอบรับงานและการคงไว้

ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานสอบทานแล้ว และต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่ได้จากเร่ือง

ดังกล่าวมีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่ามีข้อมูลที่ส่งผลให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงาน

สรุปว่าผู้บริหารขาดความซ่ือสตัย์สจุริตหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก33) 

(2) ต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทานโดยรวมมีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

รวมถึงทักษะและเทคนิคในการให้ความเช่ือมั่น และความเช่ืยวชาญในการรายงานทาง
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การเงิน เพ่ือ 

ก. ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ 

ข. ออกรายงานที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ และ 

(3) รับผิดชอบการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานอย่างเหมาะสม 

การพิจารณาทีเ่กีย่วขอ้งภายหลงัการตอบรบังาน 

26. หากหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานได้รับข้อมูลก่อนการตอบรับงานซ่ึงอาจท าให้ส านักงานปฏิเสธงานสอบ

ทานหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ส านักงานอย่างทันท่วงที เพ่ือให้ส านักงานและ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานสามารถด าเนินการที่จ าเป็นได้ 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

27. ตลอดระยะเวลาของงานสอบทาน หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานต้องคงไว้ซ่ึงความระมัดระวัง โดยการ

สังเกตการณ์และการสอบถามที่จ าเป็น เพ่ือให้ทราบถึงการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทาน หากหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานสอบทานได้รับทราบ

เร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจากระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานหรือจากแหล่งอื่ นที่แสดงว่าสมาชิกใน

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานไม่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หัวหน้า ผู้รับผิดชอบ

งานสอบทานต้องพิจารณาถึงการด าเนินการที่เหมาะสมโดยการขอค าปรึกษากับบุคลากรอื่นใน

ส านักงาน  

การติดตามผล 

28. ระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิผลของส านักงาน รวมถึง กระบวนการติดตามผลที่ออกแบบมา

เพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมคุณภาพน้ันมีความเกี่ยวข้อง เพียงพอ และด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล หัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานสอบทานต้องพิจารณาผลของกระบวนการติดตามผลของส านักงาน จากข้อมูลล่าสุดที่

เผยแพร่ภายในส านักงานและส านักงานในเครือข่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ว่าข้อบกพร่องที่ระบุในข้อมูลดังกล่าว

อาจมีผลกระทบต่องานสอบทานหรือไม่การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้า  

และงานสอบทาน 

ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และงานสอบทาน 

29. เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานสอบทาน หาก (อ้างถึง     

ย่อหน้าที่ ก34-ก35) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พอใจว่า 
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(1) วัตถุประสงค์ของงานน้ันมีเหตุผล หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(2) งานสอบทานน้ันมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37) 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพมีเหตุให้เช่ือว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระ 

(ค) ความเข้าใจเบ้ืองต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสถานการณ์ของงานน้ันช้ีให้เห็นว่าข้อมูลที่

จ าเป็นที่ใช้ปฏิบัติงานสอบทานมีความเป็นไปได้ว่าไม่สามารถหาได้หรือไม่สามารถเช่ือถือได้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก38) 

(ง) มีเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพสงสัยในความซ่ือสัตย์ของผู้บริหาร ซ่ึงอาจกระทบการปฏิบัติงาน   

สอบทานที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37(ข)) 

(จ) ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลก าหนดข้อจ ากัดต่อขอบเขตงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการรับงานสอบทานที่ถูกเสนอ ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อจ ากัดจะ

เป็นผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน 

เงือ่นไขเบ้ืองตน้ส าหรบัการตอบรบังานสอบทาน 

30. ก่อนการตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก39) 

(ก) พิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินสามารถยอมรับได้หรือไม่ซ่ึง

รวมถึง การท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงินและผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

ในกรณีของงบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40-ก46) 

(ข) ได้รับข้อตกลงจากผู้บริหารว่ารับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเองในเร่ืองดังน้ี  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47-ก50) 

(1) การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงการน าเสนอ 

งบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร 

(2) การควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินโดย

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และ 

(3) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก. เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดซ่ึงผู้บริหารตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น  

การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น  

ข. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจร้องขอจากผู้บริหาร เพ่ือประโยชน์ในการ 

สอบทาน และ  

ค. ไม่จ ากัดการเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการ ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามี

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้  
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31. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่พอใจในเร่ืองที่ระบุเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นในการตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หากไม่สามารถเปล่ียนแปลง

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพพอใจในเร่ืองดังกล่าวได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานที่ถูกเสนอดังกล่าว 

เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าเช่นน้ันได้ อย่างไรกต็าม งานที่ปฏบัิติภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่อ้างอิงใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่าการสอบทานนั้นปฏบัิติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

32. หากพบหลังจากตอบรับงานว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่แน่ใจในเร่ืองที่ระบุเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นในการตอบ

รับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

และพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

(ข) เหมาะสมที่จะปฏบัิติงานต่อหรือไม่ และ 

(ค) จะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ และ อย่างไร (หากจ าเป็นต้อง

สื่อสาร) 

ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติมเมือ่ถอ้ยค าในรายงานผูป้ระกอบวชิาชีพถกูก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

33. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกเพ่ืองานสอบทานต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี  

หากรายงานเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้า 86 เทา่นั้น 

34. ในบางกรณี เม่ือปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดแบบหรือข้อความในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพใน 

รูปแบบหรือเน้ือหาที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี          

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าผู้ใช้งบการเงินอาจเข้าใจผิดต่อความเช่ือม่ันที่

ได้รับจากการสอบทานงบการเงินหรือไม่ และ หากเป็นเช่นน้ัน ค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถลดความเข้าใจผิดที่อาจเกดิข้ึนได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51 และ ก142) 

35. หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถลดความ

เข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้ นได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานสอบทาน เว้นแต่ว่ามีกฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดให้ท าเช่นน้ันได้ การสอบทานที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวถือว่า

ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ดังน้ันผู้ประกอบวิชาชีพไม่ควรอ้างอิงใด ๆ ในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพว่า การสอบทานน้ันได้ปฏบัิติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก51 และ ก142) 

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังาน 

36. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่เหมาะสม) ก่อนปฏบัิติงาน  
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37. ข้อตกลงในการรับงานสอบทานที่ได้รับความเหน็ชอบต้องบันทกึในหนังสอืตอบรับงานสอบทานหรือ

ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก52-ก54 

และ ก56) 

(ก) ความมุ่งหมายของการใช้และการเผยแพร่งบการเงิน และข้อจ ากัดอื่นๆในการใช้หรือ 

การเผยแพร่ (หากมี) 

(ข) การระบุเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ค) วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานสอบทาน 

(ง) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(จ) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่ระบุในย่อหน้าที่ 30(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47- 

ก50 และ ก55) 

(ฉ) ข้อความที่ระบุว่า งานการสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบ และผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้แสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน และ 

(ช) การอ้างอิงถึงรูปแบบและเน้ือหาของรายงานใด ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

และข้อความซ่ึงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจท าให้รายงานดังกล่าวแตกต่างจากรูปแบบ

และเน้ือหาที่คาดการณ์ไว้ 

การสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม 

38. ในการสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่ามี

สถานการณ์ใดๆซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงในการพิจารณาการตอบรับงานที่ท  าให้ต้องแก้ไขข้อตกลงใน

การรับงานสอบทานหรือไม่ และมีความจ าเป็นที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่เหมาะสม) ทราบถึงข้อตกลงในงานสอบทานที่มีอยู่เดิมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก57)  

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบทาน 

39. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เหน็ชอบต่อการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทานซ่ึงไม่มีเหตุผลอัน

สมควรที่จะท าเช่นน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก58-ก60) 

40. หากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการร้องขอให้เปล่ียนแปลงงานสอบทานไปเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น

ก่อนที่งานสอบทานจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะท า

เช่นน้ันหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก61-ก62)  

41. หากข้อตกลงในการรับงานสอบทานเปล่ียนแปลงไประหว่างการปฏบัิติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพ

และผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ต้องเหน็ชอบและบันทึกข้อตกลง

ใหม่ของงานในหนังสอืตอบรับงานหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม  
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การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล  

42. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)

อย่างทนัท่วงทีระหว่างการปฏบัิติงานสอบทาน ในทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงานสอบทานซ่ึงตามดุลยพินิจ

ของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารหรือผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก63-ก69) 

การปฏิบติังานสอบทาน 

ความมีสาระส าคญัในการสอบทานงบการเงิน 

43. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม และใช้ความมีสาระส าคัญน้ี

ในการออกแบบและประเมินผลที่ได้รับจากวิธกีารสอบทานเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก70-ก73) 

44. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม เมื่อได้ทราบข้อมูล

ระหว่างการสอบทานซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดความมีสาระส าคัญที่แตกต่างจาก

จ านวนที่เคยก าหนดไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก74) 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

45. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระบุว่า ส่วนใดในงบการเงินที่อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบวิธีการสอบทานเพ่ือตอบสนองต่อส่วนหรือ

รายการดังกล่าวน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก75-ก77) 

46. ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงความเข้าใจในข้อมูลดังน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก78 และ ก87 

และ ก89) 

(ก) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่น ซ่ึงรวมถึง แม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ลักษณะของกจิการ รวมถึง 

(1) การด าเนินงาน 

(2) ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการก ากบัดูแล 

(3) รูปแบบการลงทุนที่กจิการก าลังด าเนินการและวางแผนที่จะด าเนินการ  

(4) โครงสร้างของกจิการ และวิธกีารจัดหาเงินทุน และ 

(5) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ 

(ค) ระบบบัญชีและการบันทกึบัญชีของกจิการ  

(ง) การเลือกใช้นโยบายการบัญชีและการน าไปปฏบัิติของกจิการ 
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การออกแบบและการปฏิบติังานตามวธีิการสอบทาน 

47.  การได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงิน

โดยรวม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและด าเนินการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก79-ก83 และ ก87 และ ก89) 

(ก) เพ่ือระบุรายการที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และ 

(ข) เพ่ือเน้นการระบุส่วนในงบการเงินที่อาจเกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

48. การสอบถามผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในกิจการ (ในกรณีที่เหมาะสม) ของผู้ประกอบวิชาชีพ  

ต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก84-ก87) 

(ก) ผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญตามที่ก  าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องอย่างไร 

(ข) การระบุบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง

วัตถุประสงค์ของรายการเหล่านั้น 

(ค) มีรายการ เหตุการณ์หรือเร่ืองที่มีนัยส าคัญ ที่ผิดปกติ หรือมีความซับซ้อนซ่ึงมีผลกระทบหรือ

อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกจิการหรือไม่ รวมถึง 

(1) การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในกจิกรรมหรือการด าเนินธุรกจิของกจิการ 

(2) การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินของกจิการ รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญาทางการเงินและหน้ีสนิ 

(3) รายการที่ส าคัญในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่นๆต่องบการเงิน 

(4) รายการที่ส าคัญที่เกดิข้ึนหรือรับรู้ใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(5) สถานะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงใดๆ ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างการ

สอบทานคร้ังก่อน 

(6) ผลกระทบหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ของรายการหรือความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัที่มีต่อกจิการ 

(ง) การมีอยู่ของข้อสงสยั หรือข้อกล่าวหา ซ่ึงมีมูลหรือข้อเทจ็จริง 

(1) การทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อกจิการ 

(2) การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบ

โดยตรงต่อการก าหนดจ านวนที่มีสาระส าคัญและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เช่น 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

(จ) ผู้บริหารระบุเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพซ่ึงต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือไม่ 

(ฉ) เกณฑ์ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก88) 



 

 

                                                                     

                                                          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

16 
 

(ช) มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยในความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง

ของกจิการหรือไม่ 

(ซ) พันธะสญัญา ภาระผูกพันตามสญัญา หรือหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงมีผลกระทบหรือ

อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกจิการ และ 

(ซ) รายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือรายการที่ไม่มีค่าตอบแทนที่มีสาระส าคัญในรอบระยะเวลารายงานที่

พิจารณา 

49. ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าข้อมูลจากระบบบัญชีและ

การบันทึกบัญชีของกิจการเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือไม่ (อ้างถึง     

ย่อหน้าที่ ก89-ก91) 

วิธกีารสอบทานเพ่ือระบุสถานการณ์เฉพาะ 

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

50. ระหว่างการสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงไว้ซ่ึงความระมัดระวังในเร่ืองข้อตกลงหรือข้อมูลที่อาจ

แสดงให้เหน็ถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ผู้บริหาร

ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยให้ผู้ประกอบวิชาชีพทราบมาก่อน 

51. หากผู้ประกอบวิชาชีพพบรายการที่มีนัยส าคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการในระหว่างการ

ปฏบัิติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสอบถามผู้บริการเกี่ยวกบั 

(ก) ลักษณะของรายการดังกล่าว 

(ข) มีบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ และ 

(ค) เหตุผลทางธุรกจิของรายการ (หรือการขาดเหตุผลทางธุรกจิ) 

การทุจริตและการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

52. เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเกิดการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือมีข้อสงสัยว่าเกิดการ

ทุจริตหรือการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในกจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) สื่อสารเร่ืองน้ีกบัผู้บริหารระดับสงูหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ในระดับ

ที่เหมาะสม 

(ข) ขอการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน (หากมี) ของผู้บริหาร 

(ค) พิจารณาผลกระทบ (หากมี) ต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินและต่อรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ จากการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตหรือการไม่

ปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่สื่อสารไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ง) พิจารณาว่ามีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหรือข้อสงสัยของการทุจริตหรือ

การกระท าที่ผิดกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกจิการด้วยหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก92) 
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การด าเนินงานต่อเน่ือง 

53. การสอบทานงบการเงินรวมถึงการพิจารณาความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ในการ

พิจารณาการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการโดยผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องประเมินโดยครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินตามที่ก  าหนดโดยแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรืออาจประเมินโดยครอบคลุมระยะเวลาที่มากกว่านั้นหากมี

กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ 

54. ระหว่างการปฏบัิติงานสอบทาน หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึงเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส า คัญเกี่ยวกับความสามารถในการด า เนินงานต่อเน่ืองของกิจการ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก93) 

(ก) สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ และความเป็นไปได้ของแผนงานดังกล่าว และสอบถามว่าผู้บริหาร

เช่ือว่าผลที่จะได้รับจากแผนดังกล่าวน้ันสามารถท าให้สถานการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการดีขึ้นได้หรือไม่ 

(ข) ประเมินผลการสอบถาม เพ่ือพิจารณาว่าค าตอบของผู้บริหารให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เพียงพอส าหรับ

เร่ืองต่อไปนี้หรือไม่ 

(1) แสดงงบการเงินด้วยเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องได้รวมถึงข้อสมมติของการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 

(2) ให้ข้อสรุปว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือท าให้เกิด

ความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ

หรือไม่ 

(ค) พิจารณาค าตอบของผู้บริหารภายใต้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบจาก 

ผลการสอบทานแล้ว 

การใช้ผลงานที่จัดท าโดยบุคคลอื่น 

55. ในการปฏบัิติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องใช้ผลงานที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น

หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชี

หรือการให้ความเช่ือมั่น หากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานที่ จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่นหรือ

ผู้เช่ียวชาญในระหว่างการปฏบัิติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด าเนินงานตามขั้นตอนที่เหมาะสม 

เพ่ือให้พอใจว่างานที่ปฏบัิติเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก80) 

การกระทบยอดงบการเงินกบับนัทึกทางบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง 

56. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้หลักฐานว่า งบการเงินตรงกันกับบันทกึทางบัญชีหรือกระทบยอดได้กับบันทกึ

ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก94) 
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วธีิการสอบทานเพ่ิมเติม หากผูป้ระกอบวิชาชีพทราบว่างบการเงินอาจมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคญั 

57. หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธีการ

สอบทานเพ่ิมเติมที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก95-ก99) 

(ก) ให้ข้อสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

(ข) พิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

58. หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอให้

ผู้บริหารท าการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

59. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีภาระหน้าที่ในการปฏบัิติงานสอบทานใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่ใน

รายงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็าม หากภายหลังวันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ก่อน

วันที่เผยแพร่งบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึงข้อเทจ็จริงซ่ึงหากพบ ณ วันที่ในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเสนอรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพในแบบที่

เปล่ียนแปลงไปผู้ประกอบวิชาชีพต้อง  

(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และ 

(ค) หากต้องแก้ไข สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร 

60. หากผู้บริหารไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าต้องแก้ไข และหากผู้ประกอบ

วิชาชีพได้ส่งมอบรายงานให้กิจการแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งไปยังผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลไม่ให้เผยแพร่งบการเงินให้กับบุคคลภายนอกก่อนท าการแก้ไขในส่วนที่จ าเป็น หากกิจการ

น างบการเงินที่ยังไม่ได้แก้ไขน้ันออกเผยแพร่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกน้ันใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

หนงัสือรบัรอง 

61. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอให้ผู้บริหารจัดท าหนังสอืรับรองว่า ผู้บริหารได้ปฏบัิติตามหน้าที่ของตน ตามที่

ระบุไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบทาน หนังสอืรับรองต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก100-ก102) 

(ก) ผู้บริหารได้ปฏบัิติตามหน้าที่ของตนในการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนออย่างถูกต้องตามที่ควร และให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
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และให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงในการรับงานสอบทาน 

(ข) รายการทั้งหมดได้รับการบันทึกและรวมอยู่ในงบการเงินแล้วหากกฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดให้ผู้บริหารมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ของผู้บริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาแล้วเหน็ว่าแถลงการณ์น้ันให้   ค ารับรองบางส่วน

หรือทั้งหมดตามที่ก  าหนดในย่อหน้าย่อยที่ (ก) หรือ (ข) เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในแถลงการณ์น้ัน

ไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในหนังสอืรับรองอกี 

62. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือรับรองว่าผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก101) 

(ก) รายช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัรวมถึงความสมัพันธแ์ละรายการทั้งหมดที่ผู้บริหารทราบ 

(ข) ข้อเทจ็จริงที่ส าคัญเกี่ยวกบัการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่ผู้บริหารทราบ ที่อาจมีผลกระทบต่อ

กจิการ 

(ค) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเท่าที่ทราบทั้งหมดทั้งที่เกิดข้ึนแล้วหรือที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้น ซ่ึงผลกระทบของการไม่ปฏบัิติตามมีผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ 

(ง) ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองในงบการเงิน 

(จ) เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินทุกรายการ ซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินตามที่ก  าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงรายการ

หรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

(ฉ) พันธะสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา หรือหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของกจิการ และ 

(ช) รายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือรายการที่ไม่มีค่าตอบแทนที่มีสาระส าคัญในรอบระยะเวลารายงานที่

พิจารณา 

 

63.   กรณีที่ ผู้บริหารไม่ให้หนังสือรับรองฉบับหน่ึงหรือหลายฉบับตามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพร้องขอ 

  ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก100) 

(ก) สอบถามถึงเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) ประเมินความซ่ือสัตย์ของผู้บริหารอีกคร้ังและประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อความน่าเช่ือถือของ

ค ารับรอง (วาจา หรือ ลายลักษณ์อกัษร) และหลักฐานการสอบทานโดยทั่วไป และ 

(ค) กระท าการอย่างเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อข้อสรุปในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

64. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน หรือถอนตัวจากการสอบทาน หากการถอนตัวเป็นสิ่ง

ที่เป็นไปได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (หากเหมาะสม) เมื่อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ของผู้บริหาร จนท าให้หนังสือ

รับรองไม่มีความน่าเช่ือถือหรือ 

(ข) ผู้บริหารไม่จัดท าหนังสอืรับรองตามย่อหน้าที่ 61  
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วนัทีแ่ละรอบระยะเวลาทีค่รอบคลมุในหนงัสือรบัรอง 

65. วันที่ในหนังสือรับรองต้องใกล้เคียงกับวันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินเท่าที่จะ

สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่หลังจากวันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน 

หนังสือรับรองต้องท าข้ึนส าหรับงบการเงินทั้งหมดและส าหรับรอบระยะเวลาที่อ้างถึงในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

การประเมินหลกัฐานทีไ่ดม้าจากวิธีการสอบทานทีใ่ช ้

66. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วจากวิธีการสอบทานที่ใช้

หรือไม่ และหากไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้วิธีการอื่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าจ าเป็นในสถานการณ์

น้ันๆเพ่ือให้สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก103) 

67. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อสรุป ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ถึงผลกระทบที่ข้อจ ากัด

เหล่านี้มีต่อขอบเขตของการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก104-ก105) 

การประเมินผลกระทบต่อรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

68. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินหลักฐานที่ได้รับจากวิธกีารสอบทานที่ใช้เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อ

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก103) 

การใหข้อ้สรุปต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

ขอ้พิจารณาของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบังบการเงิน 
 

69. ในการได้มาซ่ึงข้อสรุปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ประเมินว่างบการเงินมีการอ้างองิถึงหรืออธบิายเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ไว้อย่างเพียงพอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก106-ก107) 

(ข) ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและผลจากวิธีการสอบทาน

ที่ใช้ พิจารณาว่า 

(1) ค าศัพทท์ี่ใช้ในงบการเงิน รวมถึงช่ือของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

(2) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่เลือกและน าไปปฏิบัติอย่าง

เพียงพอแล้วหรือไม่ 

(3) นโยบายการบัญชีที่เลือกและน าไปปฏิบัติสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(4) ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(5) ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกัน เช่ือถือได้ เปรียบเทยีบกันได้ และเข้าใจ
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ได้หรือไม่ 

(6) งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจ

ได้ถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก108-ก110) 

70. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาผลกระทบของ 

(ก) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินโดยรวม ที่พบในระหว่างการสอบทานที่ยังไม่ได้

รับการแก้ไข และในการสอบทานงบการเงินของกจิการในปีก่อน และ 

(ข) ลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบัิติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับความล าเอียงที่

อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก111-ก112)  

71. เมื่องบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การพิจารณาของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก109) 

(ก) การน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาโดยรวมของงบการเงินตามแม่บทที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการและเหตุการณ์ใน

ลักษณะของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร ในบริบทของงบการเงินโดยรวมหรือไม่ 

รูปแบบของขอ้สรุป 

72. ข้อสรุปต่องบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขหรือแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

ต้องแสดงในรูปแบบที่เหมาะสม ในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไข 

73. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไขในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินโดยรวม

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดเพ่ือสรุปว่า ไม่พบสิ่งที่ เ ป็นเหตุใ ห้ ผู้ประกอบ

วิชาชีพเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญ 

74. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปแบบไม่มีเง่ือนไข ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหน่ึง

ต่อไปนี้  ตามความเหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก113–ก114)  

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง จากการสอบทานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่จัดท าขึ้ นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่

ควร) 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับ 
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งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์ 

ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

75. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน

โดยรวม เมื่อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาจากวิธีสอบทานที่ใช้และหลักฐานการสอบทานที่ได้รับ ว่างบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่เกี่ยวข้อง

กบัรายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการในงบการเงิน ซ่ึงมีสาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวม 

 

76. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

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

ตามความเหมาะสม ส าหรับวรรคข้อสรุปในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ และ 

(ข) อธิบายเหตุการณ์ซ่ึงท าให้เกิดการให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปไว้ในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ภายใต้หัวข้อที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น “เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข”    

“เกณฑใ์นการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง” หรือ “เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป” (ตามความ

เหมาะสม) ในอกีวรรคในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพก่อนวรรคข้อสรุป (อ้างถึงวรรคเกณฑ์ใน

การให้ข้อสรุป) 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

77. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ           

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงท าให้เกิดการ

ให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปมีสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน หรือ 

(ข) ให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เมื่อผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงท าให้เกิดการให้ข้อสรุปแบบที่

เปล่ียนแปลงไปมีสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน 

78. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหน่ึงต่อไปน้ี ตามความเหมาะสม เว้นแต่

จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 

(ก) ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญ ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จากการสอบทานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ผู้ประกอบ
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วิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่

จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์ 

79. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความ

หน่ึงต่อไปนี้  ตามความเหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 

(ก) เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ 

งบการเงินดังกล่าวไม่ได้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่จัดท าขึ้นตาม

แม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ 

งบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญ 

จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตาม

กฎเกณฑ)์ 

80. วรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุป ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ     

ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข หรือข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้อง 

(ก) อธิบายและระบุจ านวนผลกระทบทางการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญเกี่ยวกับจ านวนเงินที่ระบุได้ในงบการเงิน (รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนเงิน) 

เว้นแต่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งในวรรคเกณฑ์ในการให้

ข้อสรุป 

(ข) อธิบายว่าการเปิดเผยข้อมูลผิดพลาดอย่างไร ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

(ค) อธบิายลักษณะของข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่เปิดเผยไว้ หากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดให้เปิดเผย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูก   

ละเว้นนั้น หากสามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 

การไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

81. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทาน

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่แผ่กระจายไปยัง 

งบการเงิน หรือ 
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(ข) ไม่ให้ข้อสรุป หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ซ่ึงตรวจไม่พบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

82. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องถอนตัวจากการสอบทาน หากมีสถานการณ์ดังต่อไปน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก115-      

ก117) 

(ก) เน่ืองจากผู้บริหารจ ากัดขอบเขตการสอบทานหลังจากผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับงาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อสรุปต่องบการเงิน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจไม่พบ 

(หากมี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน และ 

(ค) การถอนตัวเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

83. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ

ทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ข้อความใดข้อความหน่ึงต่อไปน้ี ตามความ

เหมาะสม เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 

(ก) ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข  

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องจากการสอบทานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ (ส าหรับงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(ข) ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข  

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญ จากการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ (ส าหรับ 

งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์ 

84. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงในวรรคข้อสรุปว่า 

(ก) เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปมีนัยส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถ

หาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อสรุปต่องบการเงิน และ 

(ข) ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว 

85. ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุป ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอธบิายเหตุผลที่ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าว 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

86. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานสอบทานต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบ ดังน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก118-ก121 และ ก142 และ ก144) 

(ก) ช่ือ ซ่ึงระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

(ข) ผู้รับรายงานตามที่ก  าหนดโดยเง่ือนไขของงานสอบทานน้ัน  
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(ค) วรรคน า ซ่ึง 

(1) ระบุงบการเงินที่ได้รับการสอบทาน รวมถึง การระบุช่ือของของงบแต่ละงบที่ประกอบกัน

เป็นงบการเงิน รวมถึง วันที่และรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบ 

(2) อ้างองิถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ และ 

(3) ระบุว่างบการเงินได้รับการสอบทานแล้ว 

(ง) ค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน รวมถึงค าอธิบายว่า 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก122-ก125) 

(1) ในการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนอ 

งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 

(2) การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด 

(จ) หากงบการเงินเป็นงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(1) ค าอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดท า และหากจ าเป็น ควรระบุผู้ใช้งบการเงิน

น้ัน หรืออ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะซ่ึงได้รวม

ข้อมูลดังกล่าวแล้ว และ 

(2) ในกรณีที่ ผู้บริหารเลือกใช้แม่บทการรายงานทางการเงินส าหรับการจัดท างบการเงิน

ดังกล่าว อ้างอิงในการอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารส าหรับงบการเงิน

ดังกล่าวน้ัน ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับได้ด้วย 

(ฉ) ค าอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพคือการให้ข้อสรุปต่องบการเงิน รวมถึง     

การอ้างถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่     

ก126-ก127 และ ก143) 

(ช) ค าอธบิายถึงการสอบทานงบการเงินและข้อจ ากดัของการสอบทาน รวมถึงข้อความ ดังน้ี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก128) 

(1) งานสอบทานภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีเป็นงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามวิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการ

สอบถามผู้บริหารและบุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

และประเมินหลักฐานที่ได้รับ และ 

(3) วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

อย่างมาก ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

(ซ) วรรคข้อสรุป ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินโดยรวม ตามย่อหน้าที่ 72–85 ตามความ

เหมาะสม และ 
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(2) อ้างองิถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน รวมถึงการ

ระบุแหล่งที่มาของแม่บทน้ัน ซ่ึงไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางเงิน หรือมาตรฐานการ

รายงานทางเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก129-ก130) 

(ฌ) เมื่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

(1) ย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่เหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วยข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามย่อหน้าที่ 72 และ 75-85 ตามความเหมาะสม และ 

(2) ย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่เหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วยค าอธิบายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการให้

ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก131) 

(ญ) อ้างถึงภาระหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีในการปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ฎ) วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก138–ก141) 

(ฏ) ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก132) 

(ฐ) สถานที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพ  

วรรคเนน้ขอ้มลูและเหตกุารณ์และวรรคเรือ่งอ่ืนในรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

87. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ได้แสดงหรือ

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความ

เข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน ในกรณีน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญวรรคดังกล่าวต้องกล่าวถึงข้อมูลที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงินเทา่น้ัน 

88. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่องบการเงินซ่ึงจัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะต้องมีวรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์ เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่างบการเงินได้ถูกจัดท าขึ้ นตาม

แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นผลให้งบการเงินดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก133-ก134) 

89. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หลังวรรคข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพใน 

งบการเงิน ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” หรือหัวข้ออื่นที่เหมาะสม 

วรรคเร่ืองอื่น 

90. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสื่อสารเร่ืองที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้ว
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ในงบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้ 

งบการเงินเกี่ยวกับการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพและการสื่อสารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสื่อสารในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หัวข้อ “เร่ืองอื่น” หรือหัวข้ออื่นที่เหมาะสม 
 

ความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน 

91. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะได้รับการร้องขอให้กล่าวถึงความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานไว้ในรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้

มาตรฐานงานสอบทานในการรายงานต่องบการเงิน ในสถานการณ์น้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องกล่าวถึง

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานดังกล่าวในส่วนที่แยกต่างหากในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

และต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” หรือหัวข้ออื่นตาม

ความเหมาะสมกับเน้ือหาของส่วนน้ัน หลังจากส่วนของรายงานภายใต้หัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก135-ก137)  

วนัทีใ่นรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 

92. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับหลักฐานการปฏบัิติงานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน รวมถึง

พอใจว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก138–ก141) 

(ก) ได้มีการจัดท างบทุกงบที่ประกอบเป็นงบการเงิน ภายใต้แม่บทการรายงานทางเงินที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และ 

(ข) ผู้มีอ านาจได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

เอกสารหลกัฐาน 

93. การจัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับการสอบทาน เป็นการให้หลักฐานที่แสดงว่าการสอบทานเป็นไปตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นบันทึกที่

เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์ในการได้มาซ่ึงรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องบันทึกประเด็นต่างๆในการสอบทานอย่างทันท่วงที ที่ เพียงพอเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มี

ประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้องกบัการสอบทานน้ันมาก่อนสามารถเข้าใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก145) 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานงานสอบ

ทานและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ผลที่ได้จากวิธกีารสอบทานและข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้จากผลน้ัน และ 

(ค) เร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างการสอบทาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้จากเร่ือง

ดังกล่าว และดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญที่ใช้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว 

94. ในการบันทึกลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ใช้ ตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทกึ 
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(ก) ผู้ปฏบัิติงานสอบทานและวันที่ที่งานดังกล่าวเสรจ็สมบูรณ์ และ 

(ข) ผู้สอบทานงานสอบทานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพของงานสอบทาน วันที่และ

ขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว 

95. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทกึการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงานสอบทานเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างการสอบทาน รวมถึงลักษณะ

ของเร่ืองดังกล่าว 

96. หากในระหว่างการปฏบัิติงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพพบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเร่ืองที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพพบเกี่ยวกับเร่ืองที่ส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทึกว่าได้

ด าเนินการกบัความไม่สอดคล้องดังกล่าวอย่างไร 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอบเขตของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1-2) 

ก1. ในการปฏบัิติงานสอบทานงบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของกฎหมาย

หรือข้อบังคับ ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากข้อก าหนดที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ในขณะที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีมีประโยชน์ใน

สถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพยังคงมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏบัิติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

และภาระหน้าที่ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย 

การสอบทานขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มกิจการ 

ก2. การสอบทานกจิการภายในกลุ่มตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีอาจจะได้รับการร้องขอจากผู้สอบบัญชี

ของงบการเงินของกลุ่มกิจการ
6
 งานสอบทานดังกล่าวซ่ึงปฏบัิติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีอาจ

ร่วมกับการร้องขอจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการให้ปฏิบัติงานหรือวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม ตาม

ความจ าเป็นในสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ความสมัพันธ์กบัมาตรฐานการควบคมุคุณภาพ ฉบับที่ 1 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 4) 

ก3. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและ

คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพงานให้ความเช่ือมั่น รวมถึงงานสอบทาน ความรับผิดชอบเหล่าน้ัน

มุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีเร่ืองดังกล่าวต่อไปน้ีของส านักงาน 

 ระบบการควบคุมคุณภาพ และ 

 นโยบายที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมคุณภาพ และวิธี

ปฏบัิติของส านักงานเพ่ือน าไปปฏบัิติและติดตามการปฏบัิติตามนโยบายเหล่าน้ัน รวมถึงนโยบาย

และวิธปีฏบัิติที่กล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปน้ี 

○ ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

○ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

○ การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานสอบทานเฉพาะราย 

○ ทรัพยากรบุคคล 

○ การปฏบัิติงานสอบทาน 

○ การติดตามผล 

                                                           
 
6
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถงึงานของผู้สอบ

บญัชีอื่น ย่อหน้าที่ ก52 
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ก4. ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ส านักงานมีภาระหน้าที่ในการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึง

ระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏบัิติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และ 

(ข) รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์น้ันๆ
7
 

ก5. ข้อก าหนดของประเทศที่กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการ

ควบคุมคุณภาพ มีข้อก าหนดเทยีบเท่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เป็นอย่างน้อย เมื่อได้

ระบุทุกองค์ประกอบในย่อหน้า ก3 และก าหนดภาระหน้าที่ให้ส านักงานบรรลุจุดมุ่งหมายของ

ข้อก าหนดตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5–8 และ 14) 

ก6. การสอบทานงบการเงินอาจใช้ปฏบัิติในกิจการประเภทต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกันด้วยประเภทหรือขนาด 

หรือด้วยระดับของความซับซ้อนในงบการเงิน ในบางประเทศ การสอบทานงบการเงินของกิจการบาง

ประเภทอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ และข้อก าหนดในการรายงานของประเทศนั้นๆ 

ก7. การสอบทานอาจปฏบัิติในหลากหลายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น อาจถูกก าหนดให้ปฏบัิติส าหรับกิจการ

ที่ ได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดที่ระบุในกฎหมายหรือข้อบังคับส าหรับการตรวจสอบที่จ าเป็น            

การสอบทานอาจได้รับการร้องขอโดยสมัครใจ เช่น เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินส าหรับข้อตกลง

ภายใต้สญัญา หรือเพ่ือสนับสนุนข้อตกลงการจัดหาเงินทุน 

วตัถุประสงค ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก8. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน หาก 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพออกรายงานหรือถูกเรียกร้องให้ออกรายงานส าหรับงานสอบทาน และ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการ   

สอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ถูกตรวจพบ (หากมี) จะส่งผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญและ    

แผ่กระจายไปยังงบการเงิน  

 

ก9. สถานการณ์ของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงการถูกจ ากัด

ขอบเขต) อาจเกดิขึ้นจาก 

(ก) สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกจิการ  

(ข) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารสอบทาน หรือเวลาการปฏบัิติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ 

                                                           
7
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหน้าที่ 11 
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(ค) การถูกจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

ก10. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพถูกจ ากดัขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นก่อนการตอบรับงานหรือระหว่างการปฏบัิติงาน 

ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

การใชค้ าวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล” 

ก11. ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลจะแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ และกิจการประเภทต่างๆ ความแตกต่างน้ีมีผลกระทบต่อแนวทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพปรับ

ใช้ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ดังน้ัน ข้อความว่า “ผู้บริหาร และ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตามความเหมาะสม” ที่ปรากฎในที่

ต่างๆในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีมีเจตนาเพ่ือเตือนผู้ประกอบวิชาชีพถึงความจริงที่ ว่า

สภาพแวดล้อมในกจิการที่แตกต่างกันอาจมีโครงสร้างและข้อตกลงในการบริหารและการก ากับดูแล

ที่แตกต่างกนั 

ก12. ความรับผิดชอบที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทางการเงินและการรายงานทางการเงิน

แก่บุคคลภายนอกเป็นของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น   

 ทรัพยากรและโครงสร้างของกจิการ และ 

 บทบาทเฉพาะของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลภายในกิจการตามที่ก  าหนดใน

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือหากกิจการไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเป็น

ทางการหรือตามข้อตกลงที่เป็นความรับผิดชอบของกิจการ (ตัวอย่าง เช่น ตามที่บันทึกไว้ใน

สญัญา โครงสร้างองค์กร หรือในเอกสารการก่อตั้งกจิการ) 

ตัวอย่าง เช่น ในกิจการขนาดเล็ก มักจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างบทบาทในการบริหารและ

บทบาทในการก ากับดูแล ในกิจการที่ขนาดใหญ่กว่า ผู้บริหารมีความรับผิดชอบส าหรับการ

ด าเนินการของธุรกิจ หรือ กิจกรรมต่างๆของกิจการ และการรายงาน ขณะที่ผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหาร ในบางประเทศ หน้าที่ในการจัดท างบการเงินของ

กิจการเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และในบางประเทศ

เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร 

ความเชือ่มัน่อย่างจ ากดั – การใชค้ าวา่หลกัฐานการสอบทานทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ(อ้างถึงย่อหน้าที่ 17(ฉ)) 

ก13. หลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอท าให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด เพ่ือสนับสนุน

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ หลักฐานการสอบทานต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการสอบทาน

ในระหว่างการสอบทาน 
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การปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก14. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดให้สอบทานงบการเงิน 

ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวแตกต่างจากข้อก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี  

การปฏบัิติงานสอบทานตามกฎหมายหรือข้อบังคับจะไม่ถือว่าเป็นการปฏบัิติตามมาตรฐานงานสอบ

ทานฉบับน้ี 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก15. ส่วน ก ของประมวลจรรยาบรรณก าหนดหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องปฏบัิติตาม และให้กรอบแนวคิดในการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านั้น หลักการพ้ืนฐาน ได้แก่ 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 

(ง) การรักษาความลับ และ 

(จ) การปฏบัิติตนเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ส่วน ข ของประมวลจรรยาบรรณแสดงถึงการน ากรอบแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

เฉพาะ ในการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ก าหนดให้ระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

ก16. ในกรณีของงานสอบทานงบการเงิน ประมวลจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเป็น

อิสระจากกิจการที่งบการเงินได้รับการสอบทาน ประมวลจรรยาบรรณอธิบายความเป็นอิสระว่า

ประกอบด้วยความเป็นอสิระทางด้านจิตใจและในเชิงประจักษ์ ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพ

ถือเป็นมาตรการป้องกนัความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อสรุปโดยไม่ได้รับผลกระทบ

ต่อสิ่งที่มีอิทธิพลที่อาจส่งผลต่อการประนีประนอมเพ่ือให้ได้ข้อสรุปน้ัน ความเป็นอิสระช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมและ

รักษาทศันคติของความสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการใชดุ้ลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก17. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นในการประเมินหลักฐานการสอบทานอย่าง

ระมัดระวัง การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ของข้อมูล และการสอบสวนหลักฐานการสอบทานที่ขัดแย้งกัน และการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความ

น่าเช่ือถือของค าตอบที่ได้รับจากการสอบถามและข้อมูลอื่นที่ได้รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแล การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและ
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ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบทานที่ได้รับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ก18. การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่ผู้ประกอบวิชาชีพระมัดระวังในเร่ืองต่อไปน้ี 

ตัวอย่างเช่น 

 

 หลักฐานการสอบทานที่ขัดแย้งกบัหลักฐานอื่นที่ได้รับ 

 ข้อมูลที่ท  าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของเอกสารและค าตอบที่ได้รับจากการ

สอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานการสอบทาน 

 เง่ือนไขที่อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตที่อาจเกดิข้ึน 

 สถานการณ์อื่นๆที่ช้ีให้เหน็ถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธกีารสอบทานเพ่ิมเติม 

ก19. การด ารงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการสอบทานเป็นเร่ืองที่จ าเป็น    

หากผู้ประกอบวิชาชีพต้องการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการมองข้ามสถานการณ์ที่

ผิดปกติ 

 การได้มาซ่ึงข้อสรุปที่เกนิความจริงจากหลักฐานที่ได้รับ 

 การใช้สมมติฐานที่ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ    

สอบทานและการประเมินผลการสอบทาน 

ก20. ผู้ประกอบวิชาชีพควรค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์และความน่าเช่ือถือของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลของกิจการ อย่างไรกต็าม ความเช่ือที่ว่าผู้บริหารและ         

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีความซ่ือสัตย์และความน่าเช่ือถือ ไม่ได้ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพลดความ

จ าเป็นในการคงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

สามารถยอมรับหลักฐานการสอบทานที่ไม่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ในการสอบทาน 

การใชด้ลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

ก21. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏบัิติงานสอบทานที่เหมาะสมเน่ืองจาก

การตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี

และความจ าเป็นในการตัดสินใจอย่างรอบคอบตลอดการปฏบัิติงานสอบทาน ก าหนดให้น าความรู้

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานสอบทาน การใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญ รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ  

สอบทานที่ใช้เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีและเพ่ือรวบรวม

หลักฐานการสอบทาน 

 เมื่อประเมินว่าหลักฐานที่ได้รับจากวิธีการสอบทานที่ใช้ลดความเสี่ยงของงานให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานสอบทานหรือไม่ 

 เมื่อพิจารณาการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ของกจิการไปปฏบัิติ 

 เมื่ อให้ข้อสรุปต่องบการเงินจากหลักฐานการสอบทานที่ได้รับรวมถึงการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของประมาณการที่ก  าหนดโดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

ก22. ลักษณะเด่นของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพคือ การใช้ดุลยพินิจโดย 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการใช้ทกัษะและเทคนิค

การให้ความเช่ือมั่น ซ่ึงช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจอย่าง

สมเหตุสมผล การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้งในระหว่างการปฏิบัติงาน   

สอบทาน ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทาน และระหว่างกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานกับกลุ่มอื่นใน

ระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกส านักงาน จะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้ดุลยพินิจ

อย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

ก23. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในงานสอบทานใด ๆ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทราบตลอดการสอบทาน รวมถึง 

 ความรู้ที่ได้รับจากงานสอบทานเกี่ยวกบังบการเงินของกจิการในงวดก่อนที่เกี่ยวข้อง 

 ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงระบบบัญชี

ของกจิการ และการปรับใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่กิจการน้ัน

ด าเนินธุรกจิ 

 ขอบเขตการจัดท าและการน าเสนองบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ก24. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจประเมินได้จากการพิจารณาว่า ดุลยพินิจน้ันสะท้อนให้

เห็นถึงการน าหลักการให้ความเช่ือมั่นและหลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ     

ดุลยพินิจน้ันเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทราบจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

ก25. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องกระท าตลอดการสอบทานและต้องมีการบันทกึไว้

อย่างเหมาะสมตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่อาจใช้เป็นเหตุผลของการตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ

งานสอบทานหรือหลักฐานการสอบทานที่ได้รับ 

การควบคุมคุณภาพในระดบังานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24–25) 

ก26. ทกัษะและเทคนิคในการให้ความเช่ือมั่น รวมถงึ 

 การประยุกต์ใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการวางแผนและปฏบัิติงานให้ความเช่ือมั่น ซ่ึงรวมถึง การรวบรวมและการประเมิน

หลักฐานการสอบทาน 

 การท าความเข้าใจระบบสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่และข้อจ ากดัของการควบคุมภายใน 
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 การเช่ือมโยงการพิจารณาความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงของงานกับลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารสอบทาน 

 การประยุกต์ใช้วิธีการสอบทานที่เหมาะสมในการสอบทาน ซ่ึงอาจรวมถึง วิธีการประเภทอื่นๆ 

นอกจากการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (เช่น การตรวจสอบ การทดสอบการ

ค านวณ การทดสอบโดยการปฏิบัติซ า้ การสังเกตการณ์ และการขอค ายืนยัน) แนวปฏิบัติใน

การจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างมีระบบ และ 

 การใช้ทกัษะและแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องในการเขียนรายงานส าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ก27. ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานมีความรับผิดชอบ

ในการน าวิธีปฏบัิติในการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานสอบทานไปปฏบัิติกับงานสอบทานและ

จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ส านักงานเพ่ือช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระ 

ก28. การกระท าของหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานสอบทานและข่าวสารที่เหมาะสมที่สื่อสารให้แก่สมาชิกใน

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน ในบริบทของหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานสอบทานซ่ึงเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานสอบทานแต่ละงาน ให้เน้นความจริงที่ว่าคุณภาพมีความจ าเป็น

ในการปฏบัิติงานสอบทาน และมีความส าคัญต่อคุณภาพของงานสอบทานของ  

(ก) การปฏบัิติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

(ข) การปฏบัิติตามนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การเสนอรายงานการสอบทานที่เหมาะสมกบัสถานการณ์น้ัน ๆ 

(ง) ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานในการเสนอประเดน็ปัญหาโดยไม่ต้องเกรงกลัว

การตอบโต้ 

ก29. เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือองค์กรอื่นจะช้ีแนะไว้เป็นอย่างอื่น กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานมีสิทธิที่

จะเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทานอาจเช่ือถือ

ระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากร จากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ของส านักงาน 

 ความเป็นอิสระ จากการรวบรวมและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องของ

ส านักงาน 

 การรักษาความสมัพันธก์บัลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ืองของ

ส านักงาน 

 การปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อก าหนดทางกฎหมายจากกระบวนการติดตามผลของส านักงาน

ในการพิจารณาข้อบกพร่องซ่ึงพบในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่อาจมีผลกระทบ

ต่องานสอบทาน หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานสอบทานอาจพิจารณามาตรการที่ส านักงานใช้ในการ

แก้ไขข้อบกพร่องน้ัน  
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ก30. ข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งช้ีว่างานสอบทานงานใดงานหน่ึง

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อ

บ่งช้ีว่ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันไม่เหมาะสม 

การมอบหมายงานใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ข)) 

ก31. ในการพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทานโดยรวมหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานสอบทานอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบักลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบทาน เช่น 

 ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในงานสอบทานที่มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกัน โดย

พิจารณาจากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในงานที่เหมาะสม 

 ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านรวมถึงความเช่ียวชาญด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และความเช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ืองในด้านการบัญชีหรือการให้ความเช่ือมั่น 

 ความรู้เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าด าเนินธุรกจิอยู่ 

 ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

การตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้และงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ง)(1)) 

ก32. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานได้มาซ่ึงข้อมูลที่ส านักงานพิจารณาว่า

จ าเป็นในสถานการณ์น้ัน ๆ ก่อนการตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่ และเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะคงไว้

ซ่ึงงานกบัลูกค้ารายเดิมต่อไปหรือไม่ และเม่ือพิจารณาตอบรับงานใหม่กบัลูกค้ารายเดิม ข้อมูลที่ช่วย

ในการพิจารณาว่าการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานสอบทานมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบั 

 ความซ่ือสตัย์สจุริตของเจ้าของกจิการ ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

 เร่ืองส าคัญต่าง ๆ ที่พบในระหว่างงานสอบทานปัจจุบันหรืองานสอบทานคร้ังก่อนและ

ผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธ์ 

ก33. หากหัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานสอบทานมีเหตุให้สงสัยในความซ่ือสัตย์ของผู้บริหาร ในระดับซ่ึงอาจ

กระทบกบัการปฏบัิติงานสอบทานที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีจะไม่เหมาะสมที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพจะรับงานสอบทาน เว้นแต่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เพราะการตอบรับ

งานอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีส่วนเกี่ยวข้องกบังบการเงินของกจิการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ และงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29) 

ก34. การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการรับงานสอบทานที่ต่อเน่ืองและข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณซ่ึงรวมถึงความเป็นอิสระน้ันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาที่สอบทานตามเง่ือนไขและ

สถานการณ์ที่เปล่ียนไป การปฏิบัติงานเบ้ืองต้นที่เกี่ยวข้องกับการรับงานสอบทานที่ต่อเน่ืองและ  
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การประเมินข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงความเป็นอิสระ) เมื่อเร่ิมงานสอบทาน 

สื่อสารให้เหน็ถึงการตัดสินใจและการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพก่อนที่จะปฏิบัติงานสอบทานใน

ข้ันตอนที่ส าคัญของการสอบทาน 

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการตอบรับงานและการคงไวซึ้่งความสัมพันธ์กับลูกคา้ และงานสอบทาน (อ้างถึง     

ย่อหน้าที่ 29) 

ก35. งานที่ให้ความเช่ือมั่นอาจถูกยอมรับเมื่อการปฏบัิติงานแสดงถึงลักษณะบางประการเท่าน้ัน
8
 ซ่ึงมีส่วน

ช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานสอบทาน 

วัตถุประสงค์ที่มีเหตุผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29(ก)(1)) 

ก36. อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะถือว่างานน้ันมีวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผล ตัวอย่างเช่น หาก 

(ก) มีข้อจ ากดัอย่างมีนัยส าคัญต่อขอบเขตของงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพสงสัยว่าผู้ว่าจ้างต้ังใจที่จะน าช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพไปเกี่ยวข้องกับ 

งบการเงินในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

(ค) งานสอบทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันก าหนดให้งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ 

งานการสอบทานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29(ก)(2)) 

ก37. เมื่อความเข้าใจเบ้ืองต้นของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ของงานสอบทานบ่งช้ีว่าการรับงาน  

สอบทานอาจไม่เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาแนะน างานประเภทอื่น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเช่ือว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเหมาะสมกว่า

การสอบทาน ในกรณีอื่นๆ หากสถานการณ์ของงานขัดขวางการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่น  

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแนะน างานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน หรืองานบริการทางด้านบัญชีอื่นๆ  

ที่เหมาะสม 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏบัิติงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29(ค)) 

ก38. ตัวอย่างหน่ึงที่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏบัิติการสอบทาน

น้ันจะมีอยู่หรือจะน่าเช่ือถือ คือเมื่อมีข้อสงสัยว่าบันทึกทางบัญชีที่จ าเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอย่างมาก การพิจารณาน้ีไม่มุ่งเน้นที่ความต้องการที่

เกิดขึ้ นในระหว่างการสอบทานเพ่ือช่วยผู้บริหารผ่านการแนะน ารายการปรับปรุงที่จ าเป็นเพ่ือให้ 

งบการเงินที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหารเสรจ็สิ้น 

 

                                                           
8  “แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น” ย่อหน้าที่ 17 
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เงือ่นไขเบ้ืองตน้ส าหรบัการตอบรบังานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก39. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ียังก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงเร่ืองบางประการ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหารของกิจการที่ต้องเหน็ชอบ ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ

กจิการ ก่อนผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับงาน 

 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ก)) 

ก40. เง่ือนไขส าหรับการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันคือการที่หลักเกณฑ์
9 
ที่ถูกอ้างถึงในค าจ ากัดความของงาน

ที่ให้ความเช่ือมั่นมีความเหมาะสม และเผยแพร่ให้กบัผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
10
ส าหรับวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้หลักเกณฑ์แก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะใช้ในการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงรวมถึงการแสดงรายการที่ ถูกต้องของ        

งบการเงินตามที่ควรที่เกี่ยวข้องกัน แม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ืองเป็นแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในขณะที่เร่ืองอื่น ๆ เป็นแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน รวมถึง

ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ 

ความยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ก41. หากปราศจากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ยอมรับได้ ผู้บริหารจะไม่มีเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับ

การจัดท างบการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการสอบทาน 

งบการเงิน 

ก42. การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ประยุกต์ใช้ในงบการเงินจัดท าขึ้ นในบริบทของความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพว่าใครคือผู้ใช้ 

งบการเงินเป้าหมาย ผู้ใช้งบการเงินเป้าหมายคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพจัดท า

รายงานให้ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถระบุทุกคนที่อ่านรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในกรณีที่มีบุคคลจ านวนมากเข้าถึงงบการเงิน 

ก43. ในหลายกรณี หากไม่มีข้อบ่งช้ีของการขัดแย้ง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีสมมติฐานว่าแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องสามารถยอมรับได้ (ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงถูก

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท างบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

ส าหรับกจิการเฉพาะประเภท)  

ก44. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการยอมรับได้ของแม่บทการรายงาน

                                                           
9
      แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ย่อหน้าที่  34  

10
       แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ย่อหน้าที่  17(ข)(2) 
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ทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบการเงินประกอบด้วย 

 ลักษณะของกจิการ (ตัวอย่างเช่น เป็นบริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือ เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร) 

 วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เป็นงบการเงินที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นไปตามความ

ต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ที่หลากหลาย หรือจัดท าขึ้นตามความต้องการข้อมูล

ทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม) 

 ลักษณะของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เป็นงบการเงินชุดสมบูรณ์ หรือเป็นแค่เฉพาะงบการเงิน

เด่ียว) และ 

 กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

ก45. หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้จัดท างบการเงินไม่สามารถยอมรับได้ในส่วนของวัตถุประสงค์

ของงบการเงิน และผู้บริหารไม่ยินยอมที่จะใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในความ

คิดเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏเิสธงาน 

ก46. ข้อบกพร่องของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซ่ึงบ่งช้ีว่าแม่บทไม่สามารถยอมรับได้อาจ

ถูกค้นพบภายหลังจากการรับงานสอบทาน หากการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินน้ันไม่ได้ถูก

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้บริหารอาจตัดสินใจที่จะใช้แม่บทอื่นซ่ึงสามารถยอมรับได้    

เม่ือผู้บริหารท าตามที่ก  าหนด มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพตกลง

ข้อตกลงใหม่ในการรับงานสอบทานกบัผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงในแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ข) และ 37(จ)) 

ก47. งบการเงินที่ต้องได้รับการสอบทาน คืองบการเงินของกิจการที่จัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของกิจการ

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีไม่ได้ก าหนด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ก  าหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรกต็าม การสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ีเป็นการสอบทานบนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล    

(ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานสอบทาน  

การสอบทานงบการเงินไม่ได้ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

ก48. ในการจัดท างบการเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน

การก าหนดประมาณการทางบัญชีที่สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ และต้องเลือกและน า

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมไปปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวต้องกระท าในบริบทของแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ก49. เน่ืองจากเง่ือนไขเบ้ืองต้นมีความส าคัญต่อการปฏบัิติงานสอบทานงบการเงิน มาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับค ายืนยันของผู้บริหารว่ามีความเข้าใจในความ

รับผิดชอบของผู้บริหารก่อนตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับค ายืนยันของผู้บริหาร

เป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรกต็าม ข้อตกลงของผู้บริหารจะถูกบันทึกในข้อตกลงใน
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การรับงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษรหลังจากน้ัน 

ก50. หากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ไม่รับหรือจะไม่รับทราบความ

รับผิดชอบของตนเกี่ยวกับงบการเงิน ถือเป็นความไม่เหมาะสมหากผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับ

งานสอบทาน เว้นแต่มีข้อก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพถูก

ก าหนดให้ตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องอธบิายต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแลถึงความส าคัญของเร่ืองเหล่านี้และนัยต่องานการสอบทาน 

 

ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติมเมือ่ถอ้ยค าในรายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคับ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 34–35) 

ก51. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสอบทาน

ทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการสอบทาน กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ          

การสอบทานซ่ึงอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏเิสธงานสอบทาน หากสามารถท าได้ ตัวอย่างเช่น หาก  

 ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ไม่สามารถยอมรับได้ หรือ 

 รูปแบบหรือข้อความที่ก าหนดในรายงานผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในรูปแบบหรือในเน้ือหาซ่ึง

แตกต่างจากแบบหรือข้อความที่ก าหนดโดยมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีอย่างมีนัยส าคัญ 

ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี การสอบทานที่ปฏบัิติในสถานการณ์เหล่าน้ีถือว่าไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถแสดงว่าตนได้ปฏบัิติตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ีในรายงานที่ออกเพ่ืองานสอบทาน โดยไม่ค านึงว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับ

อนุญาตให้อ้างถึงการสอบทานว่าได้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับมาตรฐานงานสอบทาน อย่างไรกต็าม 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึง

ข้อก าหนดเร่ืองการรายงานในขอบเขตที่สามารถปฏบัิติได้ ในกรณีที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงความ

เข้าใจผิดผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาเพ่ิมข้อความในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่าการสอบทาน

ไม่ได้ปฏบัิติโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังาน 

หนังสือตอบรับงานสอบทานหรือรูปแบบอื่นของการเหน็ชอบที่เป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37) 

ก52. สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และผู้ประกอบวิชาชีพ คือการที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพส่งหนังสอืตอบรับงานสอบทานก่อนเร่ิมการสอบทานเพ่ือช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจ

ผิดเกี่ยวกบัการสอบทาน 
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รูปแบบและเน้ือหาในหนังสอืตอบรับงานสอบทาน 

ก53. รูปแบบและเน้ือหาในหนังสือตอบรับงานสอบทานอาจแตกต่างกันส าหรับแต่ละงานสอบทาน 

นอกเหนือจากสิ่งที่ก  าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี หนังสือตอบรับงานสอบทานอาจอ้างถึง  

ดังตัวอย่างเช่น  

 ข้อตกลงเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและผู้เช่ียวชาญในงานการสอบทาน 

 ข้อตกลงกบัผู้ประกอบวิชาชีพคนก่อน (หากมี) ในกรณทีี่เป็นการสอบทานปีแรก 

 ข้อเทจ็จริงที่ว่าการสอบทานไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมายหรือความต้องการของ

บุคคลภายนอกในการตรวจสอบ 

 ความคาดหวังว่าผู้บริหารจะให้หนังสอืรับรองแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ความเหน็ชอบของผู้บริหารในการแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงซ่ึงอาจกระทบต่อ 

งบการเงินที่ ผู้บริหารอาจรับทราบระหว่างวันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพถึงวันที่ที่ 

งบการเงินออกเผยแพร่ 

 ค าร้องขอถึงผู้บริหารในการรับทราบถึงการได้รับหนังสือตอบรับงานสอบทานและเห็นชอบ

ข้อตกลงในการรับงานตามที่ระบุไว้ในหนังสอืตอบรับงานน้ัน 

การสอบทานกจิการภายในกลุ่ม 

ก54. ผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกิจการอาจร้องขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานสอบทานต่อ 

งบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม โดยขึ้ นอยู่กับค าสั่งของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ การสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจปฏิบัติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ผู้สอบบัญชี

ของกลุ่มกิจการอาจระบุวิธีการสอบทานเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมงานที่ท  าส าหรับการสอบทานซ่ึงปฏบัิติตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี  เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติการสอบทานเป็นผู้สอบบัญชีของงบ

การเงินของกจิการภายในกลุ่ม การสอบทานดังกล่าวไม่ได้ปฏบัิติตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ก  าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37(จ)) 

ก55. ในสถานการณ์ของงานสอบทาน หากผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะบันทกึข้อตกลง

บางอย่างของงานสอบทานในหนังสือตอบรับงานสอบทาน ผู้ประกอบวิชาชีพยังคงถูกก าหนดตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ให้ได้รับความเหน็ชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร และผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแล ตามความเหมาะสม ว่าได้รับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบตามที่

ก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ความเหน็ชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้ีอาจใช้ข้อความใน

กฎหมายหรือข้อบังคับ หากกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวก าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารที่

เทยีบเทา่กบัความรับผิดชอบที่กล่าวมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37) 

ก56. ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานสอบทานแสดงไว้ในภาคผนวก 1 การสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไป

ของลูกค้ารายเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38) 
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ก57. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่จะไม่ส่งหนังสือตอบรับงานสอบทานฉบับใหม่หรือข้อตกลงที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรอื่นๆในแต่ละงวด อย่างไรกต็าม ปัจจัยดังต่อไปน้ีอาจแสดงถึงความเหมาะสมที่ 

จะปรับปรุงข้อตกลงในการรับงานสอบทาน หรือเพ่ือแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่เหมาะสม) ทราบถึงข้อตกลงในงานสอบทานที่มีอยู่เดิม 

 ข้อบ่งช้ีใดๆว่าผู้บริหารเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบทาน 

 การปรับปรุง หรือข้อตกลงพิเศษใดๆ ในการรับงานสอบบัญชี 

 การเปล่ียนแปลงล่าสดุของผู้บริหารระดับสงูของกจิการ 

 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในความเป็นเจ้าของ 

 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในลักษณะหรือขนาดธุรกจิของกจิการ  

 การเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกจิการ 

 การเปล่ียนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังานสอบทาน 

การร้องขอที่จะเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 39) 

ก58. การร้องขอจากกิจการให้ผู้ประกอบวิชาชีพเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบทานอาจเป็นผล

มาจากหลายปัจจัย รวมถึง 

 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่กระทบต่อความต้องการงานบริการ 

 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกบัลักษณะของการสอบทานตามข้อตกลงเดิม 

 ข้อจ ากัดต่อขอบเขตของงานสอบทานไม่ว่าก าหนดโดยผู้บริหารหรือเป็นสาเหตุจาก  

สถานการณ์อื่น 

ก59. การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่กระทบต่อความต้องการของกิจการหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของการสอบทานที่ถูกร้องขอตามข้อตกลงเดิมอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล

ส าหรับการร้องขอในการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในงานสอบทาน 

ก60. ในทางตรงข้าม การเปล่ียนแปลงอาจถูกพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผล หากปรากฏว่าการเปล่ียนแปลง 

เกี่ยวข้องกับข้อมูลซ่ึงไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่น่าพอใจ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่

สามารถได้รับหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการที่มีสาระส าคัญใน 

งบการเงิน และผู้บริหารร้องขอที่จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็นงานให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองเพ่ือ

หลีกเล่ียงการแสดงความเหน็ข้อสรุปที่เปล่ียนแปลงไปโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

การร้องขอที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะของงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 40) 

ก61. ก่อนการเห็นชอบที่จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็นงานประเภทอื่นหรือการบริการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกว่าจ้างให้ปฏบัิติงานสอบทานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

อาจจ าเป็นที่ต้องประเมินผลกระทบตามสัญญาหรือทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงซ่ึง
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เกี่ยวเน่ืองกบัเหตุการณ์ตามที่อ้างถึงในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ก62. หากผู้ประกอบวิชาชีพเห็นว่ามีข้อพิสูจน์ที่สมเหตุสมผลที่จะเปล่ียนแปลงงานสอบทานเป็นงาน

ประเภทอื่นหรืองานบริการที่เกี่ยวข้อง การปฏบัิติงานในงานสอบทานจนถึงวันที่ของการเปล่ียนแปลง

อาจเกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม การปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดและการออก

รายงานควรเหมาะสมกับงานที่ถูกปรับเปล่ียนไป เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงความสับสนของผู้อ่านการจัดท า

รายงานเกี่ยวกบังานประเภทอื่นหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องจะไม่รวมการอ้างถึง 

(ก) งานสอบทานเดิม หรือ 

(ข) วิธีใด ๆ ที่อาจปฏบัิติในงานสอบทานเดิม ยกเว้นงานสอบทานที่ถูกเปล่ียนแปลงเป็นงานที่

ปฏบัิติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และ ดังน้ันการอ้างถึงวิธปีฏบัิติคือส่วนประกอบปกติของการ

รายงาน 

การสื่อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 42) 

ก63. ในงานสอบทาน การสื่อสารของผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอยู่ใน

รูปแบบของ 

(ก) การสอบถามที่ผู้ประกอบวิชาชีพกระท าระหว่างการปฏบัิติตามวิธกีารสอบทาน และ 

(ข) การสื่อสารอื่นๆ ในบริบทของการติดต่อสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ

ในประเดน็ที่เกดิข้ึนและเพ่ือช่วยในการพัฒนาความสมัพันธใ์นการท างานที่ดีส าหรับงานสอบทาน 

ก64. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ของงาน ซ่ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

น้ันรวมถึงความส าคัญและลักษณะของแต่ละเร่ือง และแนวทางการด าเนินการใดๆที่คาดหวังให้

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินการ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสาร

อุปสรรคที่ส าคัญที่พบในระหว่างการปฏบัิติงานสอบทานโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการแก้ไข

อุปสรรคน้ัน 

ก65. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจ ากัดไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารเร่ืองบางเร่ืองให้กับผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลด าเนินการได้รับทราบ เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามเร่ืองการสื่อสาร หรือการ

ด าเนินการอื่นที่อาจจะเป็นการขัดขวางการสบืสวนการกระท าที่ผิดกฎหมายที่เกิดข้ึนจริงหรือสงสัยว่า

จะเกิดข้ึนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางสถานการณ์ ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองของการเกบ็รักษาความลับและความรับผิดชอบในเร่ืองของ

การสื่อสารอาจมีความซับซ้อนในสถานการณ์ดังกล่าว  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาที่จะขอ

ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย 

การสือ่สารเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสอบทาน 

ก66. เร่ืองต่าง ๆ ที่จะแจ้งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ภายใต้
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มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี อาจรวมถึง 

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในงานสอบทาน ตามที่ระบุในหนังสือตอบรับงาน     

สอบทานหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมของการเหน็ชอบที่เป็นลายลักษณ์อกัษร 

 เร่ืองที่ส าคัญที่พบจากการสอบทาน ตัวอย่างเช่น 

o ความคิดเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ส าคัญของวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีของกิจการ รวมถึงนโยบายบัญชี การประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน 

o เร่ืองส าคัญที่พบจากการปฏบัิติงานตามวิธีการสอบทาน รวมถึง สถานการณ์ที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพพิจารณาว่าจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการสอบทานเพ่ิมเติมภายใต้มาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพอาจขอค ายืนยันจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่ามีความเข้าใจที่

ตรงกนัในข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะน้ัน ๆ 

o เร่ืองต่าง ๆที่เกิดข้ึนซ่ึงอาจน าไปสู่การให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

o อุปสรรคส าคัญที่พบในระหว่างการสอบทาน (หากมี) ตัวอย่างเช่น การไม่ได้รับข้อมูลที่

คาดว่าน่าจะจัดหาได้ การไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

พิจารณาว่าจ าเป็นต่อการสอบทาน หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพที่

ผู้บริหารก าหนดขึ้ น ในบางสถานการณ์ อุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวที่ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลมิได้กล่าวถึง อาจก่อให้เกดิการถูกจ ากดัขอบเขตของการสอบทาน ซ่ึงอาจ

น าไปสู่การให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการถอนตัวจาก

งานสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะ 

ก67. ในบางกิจการ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการแห่งหน่ึงอาจเป็นคนละบุคคลกัน 

ในสถานการณ์น้ี ผู้บริหารของกิจการอาจมีความรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลในประเดน็ที่เป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลด้วย การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องท าการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลก็

ไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องท าการสื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแลด้วย อย่างไรกต็าม การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลใน

ประเดน็ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบหรือช่วงเวลาของการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับ

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

ก68. ในบางประเทศ อาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ          

ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

 แจ้งให้หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทราบถึงเร่ืองบางเร่ืองที่ได้มีการ

สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจก าหนดให้ผู้ประกอบ



 

 

 

                                                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

45 
 

วิชาชีพมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลให้ทราบถึงการแสดงรายงานทางการเงินที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 

 จัดส่งส าเนาของรายงานบางรายงานที่จัดท าส าหรับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้แก่หน่วยงาน

การก ากบัดูแล หรือหน่วยงานที่จัดหาทุน หรือในบางกรณี ท าให้รายงานเหล่านี้ สามารถเข้าถึงได้

โดยสาธารณชน 

ก69. หากไม่ได้มีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ส าเนาเอกสารการ

สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแก่บุคคลภายนอกแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลก่อนที่จะด าเนินการดังกล่าว 

การปฏิบติังานสอบทาน 

ความมีสาระส าคญัในการสอบทานงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 43) 

ก70. การพิจารณาความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพท าในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอธบิายเกี่ยวกับหลักการของความมีสาระส าคัญใน

การจัดท าและน าเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมี

สาระส าคัญในความหมายที่ต่างกนั แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า   

 การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ 

หากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการโดยรวมจะ

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้      

งบการเงิน   

 การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัความมีสาระส าคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และผลกระทบ

ของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณาจากทั้งสอง

องค์ประกอบ และ 

 การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงินจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาความต้องการ

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีต่อผู้ใช้งบการเงินรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความ

ต้องการของผู้ใช้งบการเงินเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกนัอย่างมากจะไม่ถูกน ามาพิจารณา 

ก71. หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การอธิบายหลักการของความมีสาระส าคัญ  

ให้กรอบในการอ้างอิงแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดความมีสาระส าคัญของการสอบทาน     

หากไม่แสดง การพิจารณาข้างต้นให้กรอบในการอ้างองิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก72. การก าหนดความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพและขึ้ นอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ันจึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะตั้งข้อสมมติว่า ผู้ใช้งบการเงิน   
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 มีความรู้ตามสมควรเกี่ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิและเศรษฐกจิและการบัญชี และมีความเตม็ใจที่

จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล  

 มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดท า แสดงรายการ และสอบทาน ในระดับของความมี

สาระส าคัญ 
 ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ข้ึนอยู่กับการใช้ประมาณ

การ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ 
 ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลในงบการเงิน 
 นอกจากน้ี เ ว้นแต่งานสอบทานปฏิบัติต่องบการเงินที่ จัดท า ข้ึนเพ่ือความต้องการซ่ึง

เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ผลกระทบที่เป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อ

ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงความต้องการข้อมูลอาจหลากหลายอย่างมาก โดยทั่วไปไม่ถูกน ามาพิจารณา 

ก73. ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัสิ่งที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินโดยรวมเหมือนกัน 

ไม่ว่าจะเป็นระดับใดของความเช่ือม่ันที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเพ่ือใช้เป็นเกณฑส์ าหรับการให้ข้อสรุป

ในงบการเงิน 

การปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 44) 

ก74. การพิจารณาความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องมีการ

ปรับเปล่ียนระหว่างการสอบทานเนื่องจากผลของ   

 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่เกดิข้ึนระหว่างการสอบทาน (เช่น การตัดสนิใจจ าหน่ายธุรกจิ

ส่วนส าคัญของกจิการ) 

 การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงในความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อกิจการ

และสภาพแวดล้อมของกิจการซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามวิธีการสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ี (ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการสอบทานปรากฏว่าผลการด าเนินงานทาง

การเงินที่เกดิข้ึนจริงมีโอกาสสูงที่จะแตกต่างอย่างมากจากผลการด าเนินงานทางการเงินสิ้นงวด

ที่ได้คาดการณ์ไว้ ซ่ึงเดิมเคยใช้ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม) 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 45–46) 

ก75. ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดขอบเขตการท าความเข้าใจใน

กจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการตามที่ก  าหนดไว้ เพ่ือปฏบัิติการสอบทานงบการเงินของกิจการ

ตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาเบ้ืองต้นว่ามีความเข้าใจเพียงพอ

หรือไม่ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับงานสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับของความเข้าใจใน

กจิการที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับจะน้อยกว่าระดับความเข้าใจในกจิการของผู้บริหาร 

ก76. การได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการเป็นกระบวนการที่ท  าอย่างต่อเน่ือง

ของการเก็บข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดช่วงงานสอบทาน     

ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพได้มาและประยุกต์ใช้แบบซ ้าๆตลอดการปฏิบัติงานสอบทาน 
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รวมถึงท าความเข้าใจให้เป็นปัจจุบันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขและสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ น         

วิธปีฏบิัติเบื้องต้นส าหรับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงงานสอบทาน ณ ช่วงเร่ิมงานสอบทาน ขึ้นอยู่

กบัความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพในกจิการและของสถานการณ์ของงานสอบทาน ในกรณี

การคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้า ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพหมายรวมถึงความรู้ที่ได้รับจาก

งานสอบทานงวดก่อนที่ปฏบัิติโดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเกี่ยวกบังบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

ของกจิการ 

ก77. การท าความเข้าใจก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิงเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทาน และใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการสอบทาน 

โดยเฉพาะ การท าความเข้าใจต้องเพียงพอส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่จะสามารถระบุส่วนของ 

งบการเงินที่อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และช่วยให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพในการออกแบบและการปฏบัิติตามวิธกีารสอบทานเพ่ือตอบสนองต่อส่วนนั้น 

ก78. ในการได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และในแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาดังน้ี 

 กจิการเป็นกจิการภายในกลุ่มกจิการ หรือบริษัทร่วมของอกีกจิการหน่ึงหรือไม่ 

 ความซับซ้อนของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 ภาระหน้าที่หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของกิจการ และพิจารณาว่า

ภาระหน้าที่หรือข้อก าหนดน้ันมีอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในบริบทของ

ข้อตกลงการรายงานทางการเงินภายใต้การก ากับดูแลที่เป็นทางการหรือข้อตกลงที่เป็นความ

รับผิดชอบของกจิการ ตัวอย่างเช่น ภายใต้สัญญาที่มีกบับุคคลภายนอก หรือไม่ 

 ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนด

จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

 ระดับของการพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลของกิจการ เกี่ยวกับการบริหาร

และการดูแลบันทกึทางบัญชีของกจิการ และระบบการรายงานทางการเงินซ่ึงสนับสนุนการจัดท า 

งบการเงิน กิจการขนาดเล็กมักมีพนักงานจ านวนไม่มาก ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อผู้บริหารในการ

ดูแล ตัวอย่างเช่น การแบ่งแยกหน้าที่อาจไม่สามารถท าได้ อย่างไรกต็าม ในกิจการขนาดเลก็ที่

บริหารจัดการโดยเจ้าของ เจ้าของที่มีอ านาจการจัดการอาจช่วยดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิผล

มากกว่าในกิจการขนาดใหญ่ ซ่ึงการดูแลกิจการเช่นน้ีอาจชดเชยข้อจ ากัดในเร่ืองการแบ่งแยก

หน้าที่ได้ 

 “ทศันคติและทา่ทขีองผู้บริหารระดับสงู”และสภาพแวดล้อมการควบคุมของกจิการ ซ่ึงกจิการ

ใช้ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน และการปฏบัิติตามภาระหน้าที่เกี่ยวกบั

การรายงานทางการเงินของกิจการ 

 ระดับของการพัฒนาและความซับซ้อนของระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการ 

และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการบันทกึทางบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกจิการยังคงมีอยู่ 
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 วิธีการของกิจการส าหรับ การบันทกึ จัดประเภท และสรุปรายการ การรวบรวมข้อมูลที่รวมอยู่

ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ประเภทของเร่ืองที่ต้องการรายการปรับปรุงในงบการเงินงวดก่อนของกจิการ 

การออกแบบและการปฏิบติัตามวธีิการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 47 และ 55) 

ก79. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการสอบทานที่ได้วางไว้เดิม ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่า

จ าเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้

ข้อสรุปเกี่ยวกบังบการเงินโดยรวม ได้รับอทิธพิลจาก 

(ก) ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และ 

(ข) ข้อก าหนดภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการรายงาน

ซ่ึงอยู่ในกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ก80. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับมอบหมายให้สอบทานงบการเงินของกลุ่มกิจการ ลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธีการสอบทานที่วางแผนไว้ยังคงมุ่งเน้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ส าหรับงานสอบทานตามที่ระบุในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี แต่เน้นในบริบทของงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ  

ก81. ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ซ่ึงเกี่ยวกบัการออกแบบและปฏบัิติวิธีการสอบถามและ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการที่ระบุสถานการณ์เฉพาะ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี สถานการณ์ของงานสอบทาน

หลากหลายอย่างมาก ดังน้ัน อาจมีสถานการณ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่ามีประสทิธภิาพหรือ

ประสิทธิผลที่จะออกแบบและปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่น ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการได้มาซ่ึงความ

เข้าใจในกจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงสัญญาที่มีสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเลือกที่จะ

อ่านสญัญา 

ก82. ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่น ไม่ได้เปล่ียน

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดที่เกี่ยวกับงบการเงิน

โดยรวม 

รายการที่มีสาระส าคัญหรือที่ผิดปกติ 

ก83. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาการสอบทานบันทึกทางบัญชีเพ่ือระบุรายการที่มีสาระส าคัญหรือที่

ผิดปกติที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสอบทาน 

การสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46–48) 

ก84. ในการสอบทาน การสอบถามรวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในกิจการ 

ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าเหมาะสมส าหรับสถานการณ์ของงานสอบทานผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจขยายการสอบถามเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หากเหมาะสม การประเมิน
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ค าตอบของผู้บริหารเป็นส่วนหน่ึงของวิธกีารสอบถามด้วย 

ก85. การสอบถามอาจรวมถึงการสอบถามเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ีโดยขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานสอบทาน 

 สิ่งที่ปฏบัิติในการประชุมของเจ้าของ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และคณะกรรมการ และการ

ด าเนินการในการประชุมอื่น (หากมี) ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน 

 การสื่อสารที่กจิการได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับจากหน่วยงานก ากบัดูแล 

 เร่ืองที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติวิธีการสอบทานอื่น เม่ือปฏิบัติการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งของข้อมูลที่ระบุได้ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาความสมเหตุสมผลและความ

สม ่าเสมอในค าตอบของผู้บริหารตามผลที่ได้จากวิธีการสอบทานอื่น รวมถึงความรู้ความเข้าใจ

ของผู้ประกอบวิชาชีพในกจิการและอุตสาหกรรมที่กจิการน้ันด าเนินธุรกจิ 

ก86. หลักฐานการสอบทานที่ได้รับจากวิธีสอบถามมักเป็นหลักฐานหลักเกี่ยวกับเจตนาของผู้บริหาร 

อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าวอาจมีจ ากัด ซ่ึงในกรณีน้ี การท าความเข้าใจประวัติ

ของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เหตุผลในการเลือกวิธีปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

และความสามารถในการติดตามการปฏบัิติงานในเร่ืองต่าง ๆ ของผู้บริหาร อาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซ่ึงสนับสนุนหลักฐานที่ได้รับจากวิธีสอบถามได้ การประยุกต์ใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการประเมินค าตอบของผู้บริหารมีความส าคัญ เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถประเมิน

ได้ว่ามีเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

ก87. การปฏบัิติวิธีสอบถามช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาหรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกจิการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถระบุส่วนของงบการเงินที่อาจเกิดการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การสอบถามเกี่ยวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 48(ฉ)) 

ก88. ส าหรับกิจการขนาดเลก็ ผู้บริหารอาจไม่สามารถจัดเตรียมการประเมินแต่อาศัยความรู้ในทางธุรกิจ

และการคาดการณ์อนาคตในการประเมินความสามารถในการด า เนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ใน

สถานการณ์เหล่าน้ี อาจมีความเหมาะสมหากอาศัยการหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการคาดการณ์และ

การหาแหล่งเงินทุนในระยะกลางและระยะยาวของกิจการ รวมถึงการพิจารณาข้อยืนยันของผู้บริหาร

ว่าสอดคล้องต่อความเข้าใจในกจิการของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46–47 และ 49) 

ก89. ในการสอบทานงบการเงิน การปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ือง

ต่อไปนี้  

 ในการได้มาหรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกบักจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการให้เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้สามารถระบุส่วนของงบการเงินที่อาจเกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น
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สาระส าคัญ 

 ระบุความขัดแย้งของข้อมูลหรือผลต่างจากแนวโน้ม มูลค่า หรือสิ่งปกติที่คาดไว้ในงบการเงิน 

เช่น ระดับความสอดคล้องกนัของงบการเงินกับข้อมูลส าคัญ รวมถึงดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงาน

ที่ส าคัญ 

 ให้หลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกบัวิธสีอบถามหรือวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบอื่นที่ได้ปฏบัิติ 

 เป็นวิธีการสอบทานเพ่ิมเติมเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างของ

วิธีการสอบทานเพ่ิมเติมน้ัน คือ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของรายได้รายเดือนกับต้นทุน

ระหว่างศูนย์ก าไร สาขา หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ เพ่ือให้หลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ก90. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ตั้งแต่วิธีการเปรียบเทยีบ

อย่างง่ายจนถึงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีการทางสถิติข้ันสูง ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือประเมินข้อมูลทางการเงินในงบการเงินโดยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และการ

ประเมินความสอดคล้องกันของผลกับมูลค่าที่คาดไว้ เพ่ือระบุความสัมพันธ์และรายการที่มีความ

ผิดปกติ หรือที่แตกต่างจากแนวโน้มหรือมูลค่าที่คาดไว้ ผู้ประกอบวิชาชีพจะเปรียบเทียบจ านวนที่

บันทกึไว้หรืออตัราส่วนที่ใช้จ านวนที่บันทกึไว้กบัยอดที่คาดหมายโดย ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงใช้ข้อมูลที่

ได้จากแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพมักใช้ในการ

คาดการณ์ ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานสอบทาน รวมถึง 

 ข้อมูลทางการเงินส าหรับงวดก่อนที่เปรียบเทยีบกนัได้ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงที่ทราบแล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ เช่น งบประมาณหรือประมาณ

การ รวมถึงการคาดการณ์จากข้อมูลระหว่างกาลหรือข้อมูลประจ าปี 

 ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประกอบของข้อมูลทางการเงินภายในช่วงเวลาน้ัน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการน้ันด าเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลก าไรขั้นต้น หรือการ

เปรียบเทยีบอตัราส่วนยอดขายต่อลูกหน้ีการค้าของกิจการกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือกับ

กจิการอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงินกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยงข้อง เช่น 

ความสมัพันธร์ะหว่างเงินเดือนกบัจ านวนพนักงาน 

ก91. การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพว่าข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นที่น่าพอใจ

ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการของวิธีการสอบทานเหล่าน้ัน ข้ึนอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบ

วิชาชีพในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และได้รับอิทธิพลจากลักษณะและแหล่งที่มาของ

ข้อมูล และจากสถานการณ์ที่ได้ข้อมูลน้ันมา การพิจารณาต่อไปน้ีอาจเกี่ยวข้อง 

 แหล่งที่มาของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจจะเช่ือถือได้มากข้ึนหากได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกที่เป็นอสิระจากกจิการ 
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 การเปรียบเทยีบกนัได้ของข้อมูลที่มี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมอาจจ าเป็นต้อง
ใช้ประกอบกับข้อมูลอื่น หรือปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกับข้อมูลของกิจการที่
ผลิตและขายสนิค้าเฉพาะเจาะจง 

 ลักษณะและความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลที่มี ตัวอย่างเช่น การจัดท างบประมาณของกิจการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานมากกว่าเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

หรือไม่ และ 
 ความรู้และความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง       

ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือให้ความม่ันใจเกี่ยวกับความครบถ้วน ความถูกต้อง และความมีอยู่จริง    
การควบคุมอาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึง  การควบคุมเกี่ยวกบัการจัดเตรียม การสอบทานและ 

การดูแลงบประมาณ 

วิธกีารสอบทานเพ่ือระบุสถานการณ์เฉพาะ 

การทุจริตหรือการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52(ง)) 

ก92. ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี หากผู้ประกอบวิชาชีพตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ทุจริตหรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความ

รับผิดชอบที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหรือข้อสงสัยต่อบุคคลภายนอกกิจการด้วยหรือไม่ 

แม้ว่าตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษาความลับของลูกค้า

โดยห้ามไม่ให้มีการรายงานในลักษณะดังกล่าว แต่หน้าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีมากกว่าหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้าในบางสถานการณ์ 

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองใน

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 54) 

ก93. ปัจจัยต่อไปน้ีแสดงถึงตัวอย่างของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซ่ึงโดยล าพังหรือรวมกัน อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญในข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างที่แสดงไว้ไม่ใช่

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมด หรือการที่มีเหตุการณ์และสถานการณ์ใดเพียงหน่ึงเหตุการณ์หรือ

หน่ึงสถานการณ์หรือมากกว่ามิได้แปลว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินของ

กจิการเกดิขึ้นเสมอไป 

ด้านการเงิน 

 มีหน้ีสนิสงูกว่าสนิทรัพย์ หรือมีหน้ีสนิหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินกู้ยืมที่มีเง่ือนไขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่จะช้ีให้เหน็ว่ากิจการจะ

ช าระหน้ีหรือขอขยายเวลาช าระหน้ีได้ หรือการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวนมากเพ่ือไปลงทุนใน

สนิทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว  

 ข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของเจ้าหน้ีรายอื่น ๆ  

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานติดลบ ซ่ึงเหน็ได้จากงบการเงินในอดีตหรือ ประมาณการ 

งบการเงิน  
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 อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญซ่ึงแสดงถึงปัญหาในทางลบ  

 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก หรือการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่า

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสด  

 กจิการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามก าหนดที่ประกาศไว้หรือหยุดจ่ายเงินปันผลที่เคยท าเป็น

ปกติ  

 กจิการไม่สามารถช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีได้ตามก าหนดระยะเวลา  

 กจิการไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  

 กจิการต้องซ้ือสนิค้าโดยช าระเงินสดทนัททีี่ได้รับสนิค้า แทนการซ้ือเช่ือ  

 กิจการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญหรือเพ่ือการลงทุนอื่นที่

จ าเป็น  

ด้านการด าเนินงาน 

ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกจิการหรือหยุดด าเนินงาน 

 การสญูเสยีผู้บริหารที่ส าคัญโดยไม่มีผู้อื่นมาแทน  
 การสูญเสียด้านการตลาดที่ส าคัญ ลูกค้าที่ส าคัญ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือผู้ขายวัตถุดิบราย

ใหญ่  
 ปัญหาด้านแรงงาน  
 การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ  
 ความส าเรจ็อย่างมากของคู่แข่ง  

อื่น ๆ 

 การไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัทุนหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น  
 กิจการอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงหากหากแพ้คดีกิจการ

จะไม่สามารถปฏบัิติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสยีหายได้ครบถ้วน  
 การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่คาดว่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อกิจการอย่าง

รุนแรง  
 การไม่ได้ท าการประกนัหรือท าการประกนัที่ไม่ครอบคลุมความเสยีหายที่จะเกดิข้ึน  

ความมีนัยส าคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวโดยปกติอาจสามารถบรรเทาลงได้เน่ืองจากปัจจัยอื่น 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ช้ีให้เหน็ว่ากิจการไม่สามารถช าระหน้ีสินตามปกติได้ตามก าหนด อาจบรรเทาลงได้    

หากผู้บริหารมีแผนที่จะด ารงสภาพคล่องไว้โดยใช้วิธีอื่น ซ่ึงได้แก่ การขายสินทรัพย์ การเปล่ียนแปลง

ก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือการเพ่ิมทุน เป็นต้น ในท านองเดียวกัน การสูญเสียผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่อาจ

บรรเทาลงได้ด้วยแหล่งวัตถุดิบใหม่หรือแหล่งสนิค้าใหม่ที่ทดแทนได้ อย่างเหมาะสม 

การกระทบยอดงบการเงินกบับนัทึกทางบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 56) 

ก94. โดยทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวบรวมหลักฐานการสอบทานว่างบการเงินตรงกันกับหรือกระทบ

ยอดกบับันทกึทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจจ านวนเงินและยอดคงเหลือในงบการเงินกับบันทกึ
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ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือบันทึกหรือตารางสรุปซ่ึงสะท้อนถึงความ

ถูกต้องตรงกนัหรือการกระทบยอดของจ านวนเงินในงบการเงินกบับันทกึทางบัญชี (เช่น งบทดรอง)  

การปฏิบติัวธีิการสอบทานเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 57) 

ก95. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ปฏบัิติวิธีการสอบทานเพ่ิมเติม หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบ

ถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ 

ก96. การตอบสนองของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบัิติวิธีการสอบทานเพ่ิมเติมส าหรับรายการที่เป็นเหตุ

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญมี

หลากหลาย ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ และเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก97. ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการสอบทานเพ่ิมเติม

ที่จ าเป็นต่อการรวบรวมหลักฐานการสอบทาน เพ่ือสรุปว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุ หรือเพ่ือพิจารณา

ว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ   

เร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้เป็นแนวทางมีดังต่อไปน้ี 

 ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลของวิธกีารสอบทานที่ปฏบัิติโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบักิจการและสภาพแวดล้อมของกจิการที่

ได้รับตลอดการปฏบัิติงานสอบทาน 

 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบทานที่ต้องการเพ่ือระบุเร่ืองที่เป็นเหตุให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก98. วิธีการสอบทานเพ่ิมเติมมุ่งเน้นการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปต่อเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินอาจมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ วิธกีารสอบทานอาจเป็น 

 สอบถามหรือวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น ปฏบัิติด้วยการพิจารณารายละเอียดที่

เพ่ิมข้ึน หรือมุ่งเน้นรายการที่ได้รับผลกระทบ (เช่น จ านวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

บัญชีหรือรายการที่สะท้อนในงบการเงิน) หรือ 

 ประเภทของวิธกีารสอบทานอื่น เช่น วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยทดสอบรายละเอียด หรือ 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

ก99. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการประเมินของผู้ประกอบวิชาชีพเร่ืองความจ าเป็นในการปฏบัิติวิธีการสอบ

ทานเพ่ิมเติม และการตอบสนองของผู้ประกอบวิชาชีพ หากผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าวิธีการสอบทาน

เพ่ิมเติมมีความจ าเป็น 



 

 

                                                                     

                                                          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

54 
 

 ในระหว่างการปฏิบัติวิธีสอบถามและวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับการสอบทาน         

การวิเคราะห์ลูกหน้ีของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงถึงจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญของลูกหน้ีที่เกิน

ก าหนดช าระที่ไม่ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสญูหรือหน้ีสงสัยจะสญู 
 ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าลูกหน้ีในงบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพจึงสอบถามผู้บริหารว่าลูกหน้ีที่เกบ็เงินไม่ได้จ าเป็นต้องแสดง

การด้อยค่าหรือไม่ 
 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัค าตอบของผู้บริหาร การประเมินค าตอบของผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

(ก) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าลูกหน้ีไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ในกรณีน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องปฏบัิติวิธกีารสอบทานอื่นเพ่ิมเติม 

(ข) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าเร่ืองน้ีที่เป็นเหตุให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องปฏบัิติวิธีการสอบทาน

อื่นเพ่ิมเติม และให้ข้อสรุปว่างบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ 

(ค) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือต่อไปว่า ลูกหน้ีในงบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่ให้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือพิจารณาว่าในความเป็นจริงมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

                ในกรณีน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบัิติวิธีการสอบทานเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น การร้องขอ

การวิเคราะห์จ านวนเงินที่ได้รับจากบัญชีลูกหน้ีรายย่อยที่เกี่ยวข้องหลังจากวันที่ใน      

งบการเงินจากผู้บริหาร เพ่ือระบุลูกหน้ีที่ไม่สามารถเกบ็เงินได้ การประเมินผลของวิธีการ

สอบทานเพ่ิมเติมอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ข้อสรุปตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น หาก

ไม่ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(1) ปฏบัิติงานสอบทานเพ่ิมเติมต่อจนกว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้ข้อสรุปตาม (ก) หรือ 

(ข) ข้างต้น หรือ 

(2) หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถสรุปได้ว่าเร่ืองดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้งบการเงิน

โดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือพิจารณาว่าเร่ือง

ดังกล่าวเป็นเหตุให้งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพถูกจ ากัดขอบเขตและไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 61–63) 

ก100. หนังสือรับรองเป็นหลักฐานที่ส าคัญในงานสอบทาน หากผู้บริหารแก้ไข หรือไม่ให้หนังสือรับรอง

ตามที่ขอ อาจเป็นสญัญาณเตือนผู้ประกอบวิชาชีพถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีหน่ึงหรือหลายประเดน็

ที่มีนัยส าคัญ นอกจากน้ี การขอค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรแทนวาจา ในหลายกรณีอาจท าให้
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ผู้บริหารพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดซ่ึงจะเพ่ิมคุณภาพของค ารับรอง 

ก101. นอกเหนือจากหนังสอืรับรองตามข้อก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาขอค ารับรองอื่นของผู้บริหารเกี่ยวกบังบการเงิน ตัวอย่างเช่น เพ่ือให้หลักฐานการสอบทาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับรายการบางรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสมบูรณ์    

ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าการรับรองน้ันส าคัญต่อการให้ข้อสรุปในงบการเงินทั้งแบบ         

มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข 

ก102. ในบางกรณีหนังสือรับรองอาจมีข้อความเง่ือนไขเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าหนังสือรับรองดังกล่าวถูกท า

ข้ึนตามความรู้และความเช่ือที่ดีที่สุดของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถยอมรับค ากล่าวน้ันได้

อย่างสมเหตุสมผล หากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับค ารับรองจากผู้ที่เหมาะสมทั้งในเร่ืองความ

รับผิดชอบและความรู้ในเร่ืองที่รวมอยู่ในหนังสอืรับรอง 

การประเมินหลกัฐานทีไ่ดร้บัจากวิธีการสอบทานทีใ่ช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 66–68) 

ก103. ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่า

จะได้รับจากการออกแบบวิธีการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบ้ืองต้น และวิธีการ     

สอบทานที่ระบุสถานการณ์เฉพาะ ในสถานการณ์น้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าหลักฐานการ

สอบทานที่ได้รับจากวิธีการสอบทานที่ใช้น้ันไม่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้สามารถให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

 ขยายงานการสอบทาน หรือ 

 ใช้วิธกีารอื่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าจ าเป็นในสถานการณ์น้ัน ๆ 

ในกรณีที่คาดว่าไม่มีข้อใดที่สามารถกระท าได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถให้ข้อสรุปต่อ งบการเงิน และมาตรฐาน

งานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือต่อ

ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบทานให้เสร็จสิ้ น ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกของ

ผู้บริหารไม่สะดวกในช่วงเวลาสอบทานที่จะตอบการสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองส าคัญ 

สถานการณ์น้ีอาจเกิดขึ้ นแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ทราบถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่า 

งบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 57 

การถกูจ ากดัขอบเขต 

ก104. กรณีที่ ไม่สามารถท าการสอบทานวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ถือว่าถูกจ ากัดขอบเขตการสอบทาน        

หากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยท าการ     

สอบทานวิธอีื่นได้ 

ก105. การถูกจ ากดัขอบเขตงานสอบทานโดยผู้บริหารอาจมีนัยส าหรับงานสอบทาน เช่น การประเมินของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับส่วนของงบการเงินที่อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ และการพิจารณารับงานสอบทานต่อไป 
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การใหข้อ้สรุปต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ค าอธิบายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ก)) 

ก106. ค าอธิบายเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความส าคัญเพราะเป็น

การแจ้งให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงแม่บทที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินหากงบการเงินเป็น 

งบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินอาจจัดท าภายใต้แม่บทการ

รายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้ประกอบวิชาชีพ

เทา่นั้น ค าอธบิายเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่ใช้มีความส าคัญ 

เพราะงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ก107. ค าอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภาษาที่แสดงเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ไม่

ชัดเจน (ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นส่วนใหญ่”) 

เป็นค าอธบิายแม่บทที่ไม่เพียงพอ เพราะค าอธิบายดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดการเข้าใจ

ผิดได้ 

การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ทีมี่สาระส าคัญต่อขอ้มูลทีน่ าเสนอในงบการเงิน (อ้างถึง   

ย่อหน้าที่ 69(ข)(6) และ 71) 

ก108. มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพประเมินว่างบการเงินมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึงผลกระทบของรายการและ

เหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ 

ก109. ในกรณีที่งบการเงินจัดท าข้ึนตามข้อก าหนดของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

ผู้บริหารอาจต้องเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกินกว่าตามที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดข้ึน ปฏิบัติต่างไปจาก

ข้อก าหนดของแม่บทเพ่ือให้การน าเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร 

ข้อพิจารณาเมื่อใช้แม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์

ก110. เป็นการยากที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะพิจารณาว่า งบการเงินที่ได้จัดท าตามแม่บทของการปฏบัิติตาม

กฎเกณฑ์จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิด หากผู้ประกอบวิชาชีพได้พิจารณาตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ณ ช่วงตอบรับงานสอบทานแล้วว่าแม่บทดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ 

ลกัษณะเชิงคณุภาพของวธีิปฏิบติัทางการบญัชีของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 70(ข)) 

ก111. ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบัิติทางการบัญชีของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พบว่ามีความล าเอยีงที่อาจเกิดข้ึนในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพอาจสรุปได้ว่า

ผลกระทบโดยรวมของข้อมูลที่ไม่เป็นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
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สาระส าคัญ ข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบัความไม่เป็นกลางที่อาจกระทบต่อการประเมินของผู้ประกอบวิชาชีพว่า

งบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่น้ัน รวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

 การเลือกแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้แจ้งให้แก่ผู้บริหารทราบ ในระหว่างการ

สอบทาน (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ท  าให้ก าไรเพ่ิมขึ้ น    

แต่ไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ท  าให้ก าไรลดลง)  

 ความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกดิข้ึนในการจัดท าประมาณการทางบัญชี  

ก112. ข้อบ่งช้ีถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดข้ึนไม่ได้หมายความว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีเสมอไป แต่ข้อบ่งช้ีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการ พิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพว่า         

งบการเงินโดยรวมอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

รูปแบบของขอ้สรุป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 74) 

ค าอธบิายข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงิน 

ก113. ในกรณีที่งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ควร ข้อสรุปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกล่าวว่าไม่พบสิ่งที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่างบการเงินดังกล่าว

ไม่ได้แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ (หรือไม่ได้แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่

ควร)ตาม [แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป งบการเงินแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวดและผลการด า เนินงาน

และกระแสเงินสดของกิจการส าหรับงวดสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 

(หรือแสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ควร) 

“น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ควร” 

ก114. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง เพราะรูปแบบรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ถ้อยค า “น าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร” เพียงถ้อยค าเดียว) 

การไม่สามารถใหข้อ้สรุป เนือ่งจากผูบ้ริหารจ ากดัขอบเขตของงานสอบทานภายหลงัจากผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตอบรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15, 82) 

ก115. ในทางปฏบัิติ การถอนตัวจากการสอบทานอาจขึ้นอยู่กบัขั้นความส าเรจ็ของงานสอบทาน ณ เวลาที่

ผู้บริหารจ ากัดขอบเขต ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการสอบทานส่วนที่เป็นสาระส าคัญเสรจ็สิ้น

แล้ว หากเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่จะสอบทานงานทั้งหมดให้เสรจ็ และไม่ให้

ข้อสรุปโดยอธบิายการถูกจ ากดัขอบเขตไว้ในวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ข้อสรุป 

ก116. ในบางสถานการณ์ การถอนตัวจากการสอบทานอาจเป็นไปไม่ได้ หากผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนด

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้รับงานสอบทานต่อไป ตัวอย่างเช่น สถานการณ์เช่นน้ีอาจเป็นกรณีที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นกรณีซ่ึง 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานงบการเงินครอบคลุมช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือ
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ได้รับการแต่งตั้ง ส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และถูกห้ามไม่ให้ถอนตัวก่อนการสอบทาน 

งบการเงินจะเสรจ็สิ้น หรือก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ตามล าดับ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณา

ว่าจ าเป็นต้องรวมวรรคเร่ืองอื่น ๆ ไว้ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุ

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถถอนตัวจากงานสอบทานน้ันได้ 

การสื่อสารกบัหน่วยงานที่ก ากบัดูแลหรือเจ้าของกจิการ 

ก117. กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปว่าการถอนตัวจากการสอบทานเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากถูกจ ากัด

ขอบเขต อาจจะมีข้อก าหนดของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ ส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องสื่อสารกับหน่วยงานที่ก  ากับดูแลหรือเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเร่ืองการถอน

ตัวจากการสอบทาน 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86–92) 

ก118. รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมรายงานที่เผยแพร่ในรูปแบบส าเนาถาวรและรายงานที่

ออกในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

องค์ประกอบของรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86) 

ก119. ช่ือรายงานที่ระบุว่ารายงานน้ันเป็นรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ตัวอย่างเช่น “รายงานการ

สอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ” เป็นการยืนยันว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ซ่ึงท าให้รายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพน้ันแตกต่างจากรายงานที่ออกโดยผู้อื่น 

ก120. กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศอาจก าหนดว่าใครเป็นผู้รับรายงานที่จะต้องถูกระบุใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยทั่วไปแล้วรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะระบุถึงผู้ที่จะได้รับ

รายงานน้ัน ซ่ึงมักเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของกจิการที่งบการเงินได้รับการสอบ

ทาน 

ก121. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่างบการเงินที่สอบทานแล้วจะรวมอยู่ในเอกสารที่มีข้อมูลอื่น เช่น 

รายงานทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาที่จะระบุเลขหน้าที่จะน าเสนองบการเงินที่สอบ

ทานแล้ว หากรูปแบบของการน าเสนอสามารถท าได้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินระบุ งบการเงิน

ที่รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพกล่าวถึงได้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ง)) 

ก122. ข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับข้อตกลงจาก

ผู้บริหารซ่ึงผู้บริหารรับทราบและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนทั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

งบการเงินและที่เกี่ยวข้องกับงานสอบทาน โดยเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติการสอบทานและการ

รายงานงานสอบทาน ค าอธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพมี

บริบทเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารส าหรับผู้อ่านรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ เน่ืองจากมี
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ความเกี่ยวข้องกบังานสอบทานที่ได้ปฏบัิติ 

ก123. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจใช้ค าที่

เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ในบางประเทศ การกล่าวถึงอย่างเหมาะสมเป็น

การกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

ก124. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะเพ่ิมเติมในค าอธิบายเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการตามที่อธิบายในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี เพ่ือแสดงถึง

ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศน้ัน

หรือตามประเภทของกจิการ 

ก125. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารอาจอ้างถึงความ

รับผิดชอบต่อความเพียงพอของสมุดบัญชีและบันทึกทางการบัญชี หรือระบบบัญชีโดย

เฉพาะเจาะจง เน่ืองจากสมุดบัญชี บันทกึทางการบัญชี และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการ

ควบคุมภายใน ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีจึงไม่ใช้ค าอธิบายเหล่าน้ันหรือไม่อ้างอิงถึง       

สิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะเจาะจง 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ฉ)) 

ก126. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพคือการให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงินจากผลการสอบทาน เพ่ือช้ีให้เหน็ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

การอ้างองิถึงมาตรฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ฉ)) 

ก127. การอ้างถึงมาตรฐานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการสอบทานเป็นการสื่อสารให้ผู้ใช้รายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่าการสอบทานได้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

การสื่อสารเกี่ยวกบัลักษณะของการสอบทานงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ช)) 

ก128. ค าอธิบายลักษณะของงานสอบทานในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอธิบายขอบเขตและข้อจ ากัด

ของงานสอบทานที่ปฏบัิติเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่านรายงาน เพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสัย ค าอธิบายน้ีท าให้

เข้าใจว่าการสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบ และ ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่แสดงความเห็นต่อ 

งบการเงิน 

ค าอธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจมีต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ฌ)(2)) 

ก129. การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพน้ัน             

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงบริบทที่ใช้ในการให้ข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจ ากัดการประเมินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่     

30(ก) การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจใช้ถ้อยค า เช่น  
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“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ  

“.....ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ ก” 

ก130. เม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินและ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ การระบุถึงแม่บทจะใช้ถ้อยค าว่า “.....ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและข้อก าหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากดัของประเทศ ก” 

วรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือข้อสรุปเป็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

85(ฌ)(2)) 

ก131. การให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือการไม่ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอธิบายอยู่

ในวรรคเกณฑใ์นการให้ข้อสรุปที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไม่ได้เป็นเหตุผลสนับสนุนการละเว้นค าอธิบาย

ของเหตุการณ์อื่นที่ ถูกตรวจพบ ซ่ึงท าให้การให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นแบบที่

เปล่ียนแปลงไป ในสถานการณ์เช่นนี้  ให้เปิดเผยข้อมูลของเร่ืองอื่นซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักว่า

อาจเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้งบการเงิน 

ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 85(ญ)) 

ก132. ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นในนามของส านักงานสอบบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ

ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ในบาง

ประเทศ นอกเหนือจากลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจถูกก าหนดให้

แจ้งในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ 

การยอมรับจากหน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพที่เหมาะสมในประเทศน้ันแล้ว 

การใหข้อ้มลูผูอ่้านงบการเงินวา่งบการเงินไดจ้ดัท าตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 88) 

ก133. งบการเงินที่จัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ผู้จัดท า

ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแลอาจก าหนดให้กิจการต้องน างบการเงินที่จัดท าเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวไปแสดงในฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ดังน้ัน เพ่ือ

หลีกเล่ียงการเข้าใจผิด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพว่า 

งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังน้ันอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับ

การน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

ข้อจ ากดัในการเผยแพร่หรือน าไปใช้  

ก134. นอกจากน้ี ในการให้ข้อมูลผู้อ่านรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงก าหนดโดยมาตรฐานงานสอบ

ทานฉบับน้ี หากงบการเงินจัดท าโดยใช้แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการระบุว่า รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพมีความประสงค์ที่จะรายงาน

ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับของแต่ละประเทศ กรณีน้ี ย่อ

หน้าที่ประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจจะขยายความถึง
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เร่ืองอื่นๆ และให้ปรับเปล่ียนหัวข้อให้สอดคล้องกนัด้วย 

ความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 91) 

ก135. ในบางประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการรายงานเร่ืองอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องรายงานเร่ืองต่าง ๆ บางเร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพพบใน

ระหว่างการสอบทานงบการเงิน ในอีกกรณีหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องใช้และรายงานวิธีการ

สอบทานเพ่ิมเติมตามที่ก  าหนด หรือให้ข้อสรุปต่อเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง เช่น ความ

เพียงพอของสมุดบัญชีและบันทกึทางการบัญชี มาตรฐานงานสอบทานงบการเงินในบางประเทศ

มักให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ

เพ่ิมเติม ในการรายงานโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศนั้น 

ก136. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพรายงาน

ความรับผิดชอบอื่นเหล่าน้ีในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงิน ในบางกรณี กฎหมาย

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานความรับผิดชอบอื่น

เหล่าน้ีในรายงานที่แยกต่างหาก 

ก137. ความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานเหล่าน้ี อธิบายไว้ในส่วนที่แยกต่างหากในรายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือแยกความรับผิดชอบดังกล่าวออกจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ

ภายใต้มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่แยกต่างหากน้ี อาจมีหัวข้อย่อยที่

อธิบายถึงเน้ือหาของย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานน้ัน ในบาง

ประเทศ ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการรายงานอาจระบุไว้ในรายงานที่แยกต่างหากจากรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับการสอบทานงบการเงิน 

วนัทีใ่นรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ฎ), 92) 

ก138 วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่าผู้ประกอบ

วิชาชีพได้พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับทราบและ

ที่เกดิข้ึนจนถึงวันที่น้ันแล้ว 

ก139. เน่ืองจากความเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและงบการเงินเป็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จนกว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะพอใจว่าได้มีการ

จัดท างบการเงินทุกงบที่ประกอบกนัเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

แล้ว และผู้บริหารได้ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

ก140. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น กรรมการ) ที่

รับผิดชอบในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติที่จ าเป็น ในกรณีดังกล่าว 
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หลักฐานของการอนุมัติดังกล่าวต้องได้มาก่อนการลงวันที่ในรายงานต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม 

ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้ก าหนดกระบวนการในการอนุมัติ ในกรณีดังกล่าว 

ควรพิจารณาวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดท าและสรุปงบการเงินของกิจการในขั้นสุดท้ายตาม

ความเหน็ของผู้บริหารและโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการ เพ่ือระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

มีอ านาจในการสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถึงวันที่ในกระบวนการ

การรายงานทางการเงินที่คาดว่าการสอบทานจะเสรจ็สมบูรณ์ 

ก141. ในบางประเทศมีการก าหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นก่อนการน า 

งบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่าน้ี การอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้น

ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็นต่อการสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงบการเงิน วันที่อนุมัติงบการเงินตาม

มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีคือวันที่ก่อนหน้าที่ผู้มีอ านาจสรุปว่าได้มีการจัดท างบทุกงบที่ประกอบ

กนัเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และผู้มีอ านาจน้ันได้ให้การ

รับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

รายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34–35 แล 86) 

ก142. เมื่อการสอบทานเป็นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพใน

รูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยท าให้สามารถระบุได้

ทนัทีว่าการสอบทานน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก รายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจอ้างถึงตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีได้ เมื่อข้อแตกต่างระหว่างข้อก าหนดทาง

กฎหมายหรือข้อบังคับและมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีเป็นเร่ืองของรูปแบบและถ้อยค าใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเท่าน้ัน และรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 86 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี เป็นอย่างน้อย รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

อ้างถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีได้ ดังน้ันในสถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีแล้ว แม้ว่ารูปแบบและถ้อยค าที่ใช้ใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะถูกก าหนดโดยข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ในกรณีที่

ข้อก าหนดโดยเฉพาะในบางประเทศไม่ขัดแย้งกบัมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี การใช้รูปแบบและ

ถ้อยค าตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ช่วยให้ผู้ใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุ

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพได้ทนัทว่ีา เป็นรายงานจากการสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับน้ี สถานการณ์ที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดรูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่แตกต่างอย่างมากจากข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีถูกระบุไว้ในข้อก าหนด

เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี

แล้ว 

 

 



 

 

 

                                                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

63 
 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับการสอบทานทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศและ

มาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86(ฉ)) 

ก143. นอกจากการปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติ

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศ รายงานอาจอ้างว่าได้ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานงานสอบทาน

ฉบับน้ีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศส าหรับงานสอบทานงบการเงิน อย่างไรกต็าม การ

อ้างองิถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศจะไม่เหมาะสม หากมี

ความขัดแย้งระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีและของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศซ่ึงอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปที่แตกต่าง หรือ ไม่กล่าวถึงในวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี   ในกรณีน้ี รายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพจะอ้างอิงถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน (มาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีหรือมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องของประเทศ) ตามมาตรฐานที่ใช้จัดท ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตวัอย่างรูปแบบรายงานการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 86) 

ก144. ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ีแสดงตัวอย่างรายงานการสอบทานต่องบการเงิน

ของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อก าหนดในการรายงานของมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี 

เอกสารหลกัฐาน 

ความทนัต่อเวลาของเอกสารหลกัฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 93) 

ก145. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีกรอบเวลาที่แสดงให้เหน็

ถึงความจ าเป็นในการรวบรวมแฟ้มงานข้ันสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่ทนัทว่งท ี
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก56) 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสอบทานงบการเงินในอดีต 

ตัวอย่างดังต่อไปน้ีคือหนังสือตอบรับงานสอบทานเพ่ือการสอบทานงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป 

(จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซ่ึงจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏบัิติตามที่

ก าหนดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี หนังสือฉบับน้ีไม่ใช่ข้อก าหนดที่เป็นทางการแต่ต้ังใจให้ใช้เป็นแนว

ปฏบัิติเทา่น้ันซ่ึงอาจใช้ควบคู่กับข้อควรพิจารณาตามที่ระบุในมาตรฐานงานสอบทานฉบับน้ี และปรับเปล่ียน

ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและสถานการณ์ของแต่ละงาน 

ร่างหนังสอืตอบรับงานน้ีเป็นการสอบทานงบการเงินส าหรับงวดการรายงานงวดเดียว หากน าไปใช้หรือคาดว่า

จะใช้กบัการสอบทานงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิมต้องมีการปรับเปล่ียน อาจเป็นการเหมาะสม

ที่จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสอืที่ถูกน าเสนอ 

 

เรียน ผู้แทนที่เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของบริษัท กขค จ ากดั
11

 

[วตัถปุระสงค์และขอบเขตการสอบทาน] 

ตามที่ทา่น
12
มีความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าสอบทานงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท กขค จ ากัด 

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส าคัญและค าอธิบายเพ่ิมเติมอื่น ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานสอบ

ทานน้ีตามความหมายในหนังสอืฉบับน้ี 

การสอบทานของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุปของข้าพเจ้าต่องบการเงิน หากข้อสรุปเป็นแบบไม่

เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าจะระบุว่า “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่ได้

แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ  .ศ  . 25x1 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากการสอบ

ทานของข้าพเจ้า” 

[ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ] 

                                                           
11 ผู้รับรายงานและการอ้างองิในหนังสอืจะเหมาะสมในสถานการณข์องงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอ้างถีงบุคคลที่

เหมาะสมเป็นเรื่องส าคญั – ดูย่อหน้าที่ 36 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  
12

 
 
ตลอดหนังสอืฉบบันี้ การอ้างถงึ ”ท่าน” “เรา” “ของเรา” “ผู้บริหาร” “ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล” และ “ผู้ประกอบ

วิชาชีพ” จะถูกใช้หรือแก้ไขตามความเหมาะสมในสถานการณ ์
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ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400  (ปรับปรุง) งานการสอบทาน 

งบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากดั ข้าพเจ้าจะปฏบัิติงานตามวิธกีารสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและบุคลากร

อื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ ข้าพเจ้าจะปฏบัิติ

วิธีการสอบทานเพ่ิมเติม หากข้าพเจ้าพบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ วิธีการสอบทานเหล่าน้ีได้น ามาปฏิบัติเพ่ือให้ข้าพเจ้าสามารถให้ข้อสรุปต่อ 

งบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) วิธีการสอบทานที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับสิ่งที่

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็นโดยใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า จากความเข้าใจของข้าพเจ้าใน

บริษัท กขค จ ากัด และสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้ง ความเข้าใจของข้าพเจ้าในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการประยุกต์ใช้ในบริบทของอุตสาหกรรม 

การสอบทานไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงิน ดังน้ัน 

(ก) มีความเสี่ยงสูงกว่าการตรวจสอบ การสอบทานไม่ท าให้พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่มีในงบการเงินที่ได้รับการสอบทาน แม้จะปฏบัิติการสอบทานอย่างเหมาะสม

ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) 

(ข) ในการให้ข้อสรุปจากการสอบทานงบการเงิน ไม่ใช่การแสดงความเหน็ต่องบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า 

[ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และการระบุแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (ส าหรบัวตัถปุระสงค์

ของตัวอย่างน้ี สมมติว่าผูป้ระกอบวิชาชีพไม่ไดพิ้จารณาว่ากฎหมายหรือขอ้บงัคับก าหนดความรับผิดชอบ

เหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้ใหน้ าค าอธิบายในย่อหนา้ที ่30(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบัน้ีมาใช)้] 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามหลักการที่ว่า [ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม)]
13
รับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน
14

 

                                                           
13

  ใช้ค าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
14

   หรือหากเหมาะสม “ในการจัดท างบการเงินซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริงโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ” 
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(ข) เร่ืองการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินโดย

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และ 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ ให้แก่ข้าพเจ้า 

(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น การ

บันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น  

(2) ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ข้าพเจ้าอาจร้องขอจาก [ผู้บริหาร] เพ่ือประโยชน์ในการสอบทาน และ 

(3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท กขค จ ากัด ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซ่ึงข้าพเจ้า

พิจารณาว่าจ าเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบทานจากบุคคลเหล่านี้  

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอค ายืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

[ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)] เกี่ยวกับค ารับรองที่เกี่ยวข้องกับการ

สอบทาน 

 

ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากพนักงานของทา่นในระหว่างการสอบทาน 

 

[ขอ้มูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง]  

 

[เพ่ิมขอ้มูลอื่น เช่น การจดัการค่าธรรมเนียมการสอบทาน การเก็บเงินและขอ้ตกลงเฉพาะอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม] 

 

[การรายงาน] 

 

[เพ่ิมการอา้งอิงทีเ่หมาะสมต่อรูปแบบและเน้ือหาทีค่าดหวงัในรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ] 

 

รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของข้าพเจ้าอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนซ่ึงเป็นผลจากประเดน็จากการสอบทาน 

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับน้ีที่แนบมาคืนข้าพเจ้า เพ่ือยืนยันการรับทราบและความเหน็ชอบ

ของทา่นเกี่ยวกบั การสอบทานงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้า 

 

บริษัท งจฉ จ ากดั 

รับทราบและเหน็ชอบในนามของบริษัท กขค จ ากดั โดย 

ลงนาม 

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

ช่ือและต าแหน่ง  

วันที่ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก144) 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานต่องบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

รายงานการสอบทานต่องบการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานซึง่ใหข้อ้สรุปแบบไม่เปลีย่นแปลงไป 

ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินที่จัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามที่ควร ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวง

กว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ) 

ตวัอย่างรายงานการสอบทานซึง่ใหข้อ้สรุปแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่เหน็ได้ชัดของงบการเงิน งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการ

ปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของ

ผู้ใช้ในวงกว้าง (งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์  

ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพไม่

สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บท

การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)   

ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก งบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (งบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูล

ที่ถูกต้องตามที่ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

ตัวอย่างที่ 5 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ให้ข้อสรุป เน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลายองค์ประกอบในงบการเงิน 

ส่งผลให้ไม่สามารถสอบทานอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้   (งบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการ

น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

รายงานการสอบทานต่องบการเงินทีจ่ดัท าเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ตัวอย่างที่ 6 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินที่จัดท าข้ึนตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินตามสัญญา (ความมุ่งหมายของตัวอย่างน้ี เพ่ือเป็นการแสดงให้เหน็ถึงแม่บทของ

การปฏบัิติตามกฎเกณฑ)์ 

ตัวอย่างที่ 7 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินงบใดงบหน่ึง ที่จัดท าตามเกณฑ์เงินสดรับและเงิน

สดจ่าย (เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างน้ีหมายถึงแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) 
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ตวัอย่างที ่1 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 การสอบทานงบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

 งบการเงินจัดท าข้ึนเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที ่30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 นอกเหนือจากการสอบทานงบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงาน

ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายในประเทศ  

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงิน
15

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
16

ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ
17

 และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

                                                           
15  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงนิ” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอื่น”  

16  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบรบิทของกฎหมายของประเทศนั้น 

17  หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงินซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ 

“ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท างบการเงินซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ และ...” 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบ

สิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติวิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินข้างต้นน้ีไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 

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

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จาก

การสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่2 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 การสอบทานงบการเงินฉบบัสมบูรณต์ามทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั  

 งบการเงินจัดท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามแม่บทการรายงานทาง

การเงิน (กฎหมาย กขค) ของประเทศ ก (นัน่คือ แม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงรวมถึงกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบั ที่ออกแบบมาเพือ่ใหบ้รรลุความตอ้งการขอ้มูลทางการเงินโดยทัว่ไปของผูใ้ชใ้นวงกวา้ง  แต่ที่

ไม่ใช่แม่บทของการน าเสนอขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามทีค่วร)  

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 จากการสอบทาน สินค้าคงเหลือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงเป็นสาระส าคญั แต่ไม่แผ่กระจายไปยงังบการเงิน 

 นอกจากการสอบทานงบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความรบัผดิชอบอื่น ๆ ในรายงานตามที่ก าหนด

ไวโ้ดยกฏหมายในประเทศ  

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงิน
18

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
19

ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ี ตามกฎหมาย กขค ของประเทศ ก และรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

                                                           
18  ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงนิ” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอื่น”  

19   หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบ

สิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติวิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

สินค้าคงเหลือของกิจการแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน ………. บาท ผู้บริหารไม่ได้แสดงสินค้า

คงเหลือที่ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า แต่แสดงสินค้าคงเหลือที่ราคาทุน ซ่ึงไม่

เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินของของประเทศ ก (กฎหมาย กขค) หากกิจการ
บันทกึบัญชีสนิค้าคงเหลือที่ราคาทุนหรือราคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า กิจการต้องบันทกึปรับ

ลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือจ านวน ……… บาท เพ่ือให้สินค้าคงเหลือแสดงที่ราคาสุทธิที่จะได้รับ ดังน้ันต้นทุนขาย

จะเพ่ิมขึ้นจ านวน ……… บาท ภาษีเงินได้ ก าไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงจ านวน ……… บาท ……… 

บาท และ ……… บาท ตามล าดับ 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้

เช่ือว่างบการเงินข้างต้นนี้ ไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินของของประเทศ ก (กฎหมาย กขค) จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่3 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 สอบทานงบการเงินที่มีวตัถุประสงคท์ัว่ไปชุดสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของกิจการ ตาม

[แม่บทการรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพือ่ใหแ้สดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควร นอกเหนือจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน]  

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที่ 30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบทานทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัเงินลงทุน

ของกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในต่างประเทศ ซ่ึงผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากการไม่สามารถหาหลกัฐานการ

สอบทานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอถอืว่ามีสาระส าคญัแต่ไม่แผ่กระจายไปยงั      งบการเงิน  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่มีความรบัผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ 

นอกจากการสอบทานงบการเงินรวม 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
20

ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร ตาม[ช่ือของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างองิถึงประเทศของแม่บทการรายงานทางการเงิน หาก

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน]
21
 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

                                                           
20  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

21  หากความรับผิดชอบของผู้บริหารคือจัดท างบการเงินซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ 

“ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตาม [ชื่อของแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างองิถึงประเทศของแม่บทการรายงานทางการเงิน หากแม่บทการรายงาน

ทางการเงินไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน] และ...” 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบ

สิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ วิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

เงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ ที่ซ้ือมา

ในระหว่างปี และบันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 20X1 มีจ านวน …… บาท และก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ส่วนที่เป็น

ของบริษัท กขค จ ากัด จ านวน …… บาท ได้รวมอยู่ในก าไรของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท งจฉ จ ากดั เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท กขค จ ากัด ใน

บริษัท งจฉ จ ากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 และก าไรสุทธิสาหรับปีของบริษัท งจฉ จ ากัด 

ส่วนที่เป็นของบริษัท กขค จ ากัด ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่สามารถปฏบัิติวิธีการสอบทานที่ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ า

เป็นได้ 

ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข 

ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่

เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินข้างต้นน้ีไม่แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

25X1 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตาม [ช่ือของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างองิถึงประเทศของแม่บทการ

รายงานทางการเงิน หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน] จากการ

สอบทานของข้าพเจ้า 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่4 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 สอบทานงบการเงินรวมที่มีวตัถุประสงคท์ัว่ไป ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที ่30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 งบการเงินแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั เนือ่งจากไม่ไดร้วมขอ้มูลของบริษทั

ย่อย ซ่ึงการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไดแ้ผ่กระจายไปยงังบการเงิน ผลกระทบ

ของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงต่องบการเงินไม่ไดถู้กก าหนดไว ้เนือ่งจากไม่สามารถท าได้

ในทางปฏิบติั  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่มีความรบัผดิชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ก าหนดโดยกฏหมายในประเทศ 

นอกจากการสอบทานงบการเงินรวม 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่องบการเงินรวม
22

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
23

ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
24

 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น

เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

                                                           
22 ไม่จ าเป็นต้องมหัีวข้อ “รายงานต่องบการเงนิ” ในกรณทีี่ไม่มหัีวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอื่น”  

23  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

24  หากความรับผดิชอบของผู้บริหารคอืจัดท างบการเงนิซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ 

“ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท างบการเงนิซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และ...” 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินรวมดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้า

สรุปว่าได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องในสาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ วิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ………. บริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาในระหว่างปี พ.ศ. 20X1 ไว้ในงบการเงินรวม เน่ืองจาก ณ วันที่ซ้ือบริษัทย่อย บริษัท

ไม่แน่ใจในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว ดังน้ันบัญชี    

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งน้ีจึงถูกบันทกึตามราคาทุน อย่างไรกต็ามภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทย่อยควรถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมด้วย เน่ืองจากบริษัทย่อยถูกควบคุมโดยบริษัท         หากบริษัท 

งจฉ จ ากัด ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม หลาย ๆ องค์ประกอบในงบการเงินจะได้รับผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญ ผลกระทบของการไม่รวมข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมยังระบุไม่ได้ 

ขอ้สรุปวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 

เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องมีนัยส าคัญ งบการเงินรวม

ไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 และ

ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนนี้ จะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความ

รับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่5 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 สอบทานงบการเงินที่มีวตัถุประสงคท์ัว่ไปชุดสมบูรณ  ์ ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของกิจการ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที ่30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถใหข้อ้สรุปต่องบการเงิน เนือ่งจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบทาน

ทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัหลายองคป์ระกอบของงบการเงิน และผูป้ระกอบวิชาชีพเชื่อว่า

ผลกระทบมีสาระส าคญัและแผ่กระจายไปยงังบการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถหาหลกัฐานการ

สอบบญัชีเกีย่วกบัสินคา้คงเหลือและลูกหนี้ การคา้ของกิจการได ้

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ

งบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
25
ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน
26

 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้

สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ใน

วรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือ

เป็นเกณฑใ์นการให้ข้อสรุปต่องบการเงินได้ 

                                                           
25

  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 

26 หากความรับผดิชอบของผู้บริหารคอืจัดท างบการเงนิซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจริง อาจใช้ข้อความ 

“ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท างบการเงนิซึ่งให้มุมมองที่ถูกต้องตามควรและเป็นจรงิ ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และ...” 
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เกณฑใ์นการไม่ใหข้อ้สรุป 

ผู้บริหารไม่ได้ตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏบัิติวิธกีารสอบทานที่ข้าพเจ้าพิจารณา

ว่าจ าเป็นต่อปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 20X1 ซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงินจ านวน ……… บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 20X1 

นอกจากน้ีบริษัทได้เร่ิมน าระบบการประมวลผลลูกหน้ีการค้าแบบใหม่มาใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 20X1 

ส่งผลให้เกดิข้อผิดพลาดจ านวนมากในบัญชีลูกหน้ีการค้า ณ วันที่รายงานการสอบทานของข้าพเจ้า ผู้บริหาร

ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ และท าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีความถูกต้อง เน่ืองจาก

ผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็นต่อ

บัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีลูกหน้ีการค้าที่บันทึกบัญชีและไม่ได้บันทึกบัญชี รวมถึงองค์ประกอบในส่วน

ของงบก าไรขาดทุนเป็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

การไม่ใหข้อ้สรุป 

เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ข้อสรุปมีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ

ทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อสรุปต่องบการเงิน ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

ดังกล่าว 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่6 

สถานการณด์งัต่อไปนี้   

 งบการเงินจัดท าโดยผูบ้ริหารของกิจการซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ตามสญัญา (เป็นตวัอย่างของแม่บทเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ) เพือ่ทีจ่ะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญา

ดงักล่าว ผูบ้ริหารไม่มีทางเลือกอื่นส าหรบัแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 แม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช ้คือแม่บทของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที ่30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 การเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพมีขอ้จ ากดั 

รายงานการสอบทานของผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่นๆ งบการเงินดังกล่าวจัดท าโดยผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากัด ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดท า

รายงานทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาระหว่างบริษัท กขค จ ากัด กับบริษัทบ้านเมือง จ ากัด 

ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25X1 (ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “สญัญา”) 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
27
ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ีตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงานทางการเงินที่

ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาดังกล่าว และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบ

สิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 

                                                           
27 หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติวิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินข้างต้นน้ีไม่ได้จัดท าตามข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน

ทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญา ในสาระส าคัญ จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

หลกัการบญัชีและขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าไปใช ้

โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซ่ึง

อธบิายเกี่ยวกบัหลักการบัญชี งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือช่วย บริษัท กขค จ ากัด ในการปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในการจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ก  าหนดในสัญญาที่กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงส่งผลให้งบการเงินน้ีอาจจะไม่

เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น รายงานของข้าพเจ้าจัดท าเพ่ือ บริษัท กขค จ ากัด และ บริษัท 

บ้านเมือง จ ากดั เทา่นั้น และไม่ควรน าไปเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บริษัท กขค จ ากัด 

และ บริษัท บ้านเมือง จ ากดั 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที ่7 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

 การสอบทาน งบรายรบัและรายจ่าย 
 งบการเงินจดัท าโดยผูบ้ริหารของกิจการ ตามเกณฑเ์งินสดรบัและเงินสดจ่าย เพือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการขอ้มูลกระแสเงินสดรบัจากเจา้หนี้  ผูบ้ริหารมีทางเลือกอื่นส าหรบัแม่บทการรายงานทาง

การเงิน เกณฑท์างบญัชีทีใ่ชจ้ดัท างบการเงินไดร้บัความเห็นชอบระหว่างกิจการและเจา้หนี้ แลว้ 

 แม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งคือ แม่บทการน าเสนอขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามทีค่วร ซ่ึง

ออกแบบเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลทางการเงินของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะเจาะจง 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพไดข้อ้สรุปว่า เป็นการเหมาะสมทีจ่ะใชข้อ้ความว่า “ถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระส าคญั”ในการใหข้อ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 ขอ้ตกลงในการรบังานสอบทานสะทอ้นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินในย่อหนา้ที ่30 

(ข) ของมาตรฐานงานสอบทานฉบบันี้  

 ไม่มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่หรือการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

รายงานการสอบทานของผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบรายรับและรายจ่ายของบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

25X1 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”) 

งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารโดยใช้เกณฑเ์งินสดรับและเงินสดจ่าย ตามที่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ.... 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
28

 ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามตามเกณฑเ์งินสดรับ

และจ่ายที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ.... และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานสอบทานตามมาตรฐาน

งานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าสรุปว่าได้พบ

                                                           
28  หรือค าศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น 
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สิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินโดยรวมไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องใน

สาระส าคัญหรือไม่ และก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

การสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) เป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติวิธีการสอบทาน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสอบถามผู้บริหารและ

บุคลากรอื่นของกจิการตามความเหมาะสม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และประเมินหลักฐานที่ได้รับ 

วิธีการที่ใช้ในการสอบทานน้อยกว่าวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมาก ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

ขอ้สรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินข้างต้นน้ีไม่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายของบริษัท กขค 

จ ากดั ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตามเกณฑ์เงินสด

รับและเงินสดจ่าย ดังที่อธบิายไว้ในหมายเหตุข้อ.... จากการสอบทานของข้าพเจ้า 

เกณฑก์ารจดัท าบญัชี 

โดยไม่ได้เป็นการให้ข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ..... ซ่ึงอธิบายถึงเกณฑ์

การบันทกึบัญชีดังกล่าว งบการเงินนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูลแก่ เจ้าหน้ี กกก ดังน้ัน   งบการเงินดังกล่าว

อาจไม่เหมาะสมเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

 

[ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 
 


