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มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3400 “การตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต”
ควรอ่านเนื้อหาควบคู่ไปกับคํานําของ มาตรฐานส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
การตรวจสอบ การให้ ความเชื่อมั่นอื่นและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติและการบังคับ
ใช้ ของมาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่น
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คํานํา
1.

มาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การรั บงานและการรายงานในการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
รวมถึง วิ ธีก ารตรวจสอบข้ อ สมมติ เ พื่ อ ประมาณการที่ดี ท่ีสุด และสถานการณ์ส มมติ ท่ัว ไป
มาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่นฉบับนี้ไม่ใช้ กบั การตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ซึ่งมีลักษณะเป็ นคําอธิบายทั่ว ๆ ไป เช่น ข้ อมูลทางการเงินในบทวิเคราะห์และความเห็นของ
ฝ่ ายจัดการในรายงานประจําปี ของกิจการ แม้ ว่าวิธกี ารในมาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่นฉบับนี้
หลายวิธอี าจสามารถใช้ กบั การตรวจสอบข้ อมูลเหล่านั้นได้

2.

ในการตรวจสอบข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ผูส้ อบบัญชีควรได้มาซึ่งหลักฐานที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า
(ก) ข้อสมมติเพือ่ ประมาณการที่ดีที่สุดของผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็ นพื้ นฐานในการจัดทําข้อมู ล
ทางการเงิ น ที่ เ กี่ย วกับ อนาคตมี ค วามสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ และในกรณี ที่ เ ป็ น
สถานการณ์สมมติทวั ่ ไป สถานการณ์สมมติที่ใช้น้ นั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคตหรือไม่
(ข) ข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคตจัดทําขึ้ นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติ
ทีก่ ําหนดไว้หรือไม่
(ค) ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกับ อนาคตแสดงไว้อ ย่ า งเหมาะสม และได้เ ปิ ดเผย
สถานการณ์สมมติที่สําคัญอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการระบุ อย่างชัดเจนหรือไม่ว่า
เป็ นข้อสมมติเพือ่ ประมาณการทีด่ ีทีส่ ุด หรือเป็ นสถานการณ์สมมติทวั ่ ไป และ
(ง) ข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตได้จัดทําขึ้ นตามหลักการบัญชี ซึ่งกิจการใช้อยู่
โดยสมํา่ เสมอในการจัดทํางบการเงินในอดีตหรือไม่ และมีการใช้หลักการบัญชีที่
เหมาะสมหรือไม่

3.

“ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต” หมายถึง ข้ อมูลทางการเงินที่จัดทําขึ้นตามสถานการณ์
สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่กิจการอาจกระทํา ข้ อมูลเหล่ านี้มี
ลักษณะที่ไม่แน่นอนและต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่างมากในการจัดทํา ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ
อนาคตอาจอยู่ในรูปของ ประมาณการข้ อมูล (Forecast) หรือ ข้ อมูลตามสถานการณ์สมมติ
(Projection) หรือเป็ นข้ อมูลทั้งสองชนิดประกอบกัน เช่น ประมาณการข้ อมูล 1 ปี กับข้ อมูล
ตามสถานการณ์สมมติ 5 ปี

4.

“ประมาณการข้ อมูล” (Forecast) หมายถึง ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตซึ่งได้ จัดทําขึ้น
ตามสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ซ่ึงผู้บริหารคาดว่ าจะเกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งที่
ผู้บริหารคาดว่าจะทําโดยคาดการณ์จากข้ อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่จัดทําประมาณการข้ อมูลนั้น (ข้ อ
สมมติเพื่อประมาณการที่ดีท่สี ดุ )
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5.

“ข้ อมูลตามสถานการณ์สมมติ” (Projection) หมายถึง ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตซึ่ง
จัดทําขึ้นตาม
(ก) สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และการกระทําของผู้บริหารซึ่งไม่
จําเป็ นต้ องคาดว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ เช่น กรณีกจิ การอยู่ในขั้นเริ่มดําเนินงาน หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานที่สาํ คัญ หรือ
(ข) สถานการณ์สมมติท่เี กิดจากการใช้ ประมาณการที่ดีท่สี ดุ ร่วมกับสถานการณ์สมมติท่วั ไป
ข้ อมูลตามสถานการณ์สมมติแสดงถึงผลของเหตุการณ์ท่ีเป็ นไปได้ ณ วันที่จัดทําข้ อมูล หาก
เหตุการณ์และการกระทํานั้นได้ เกิดขึ้นจริงตามสถานการณ์สมมติ

6.

ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตอาจรวมถึงงบการเงิน หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือหลายส่วนของงบการเงินดังกล่าว และอาจจัดทําขึ้นเพื่อ
(ก) เป็ นข้ อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน ตัวอย่างเช่น เป็ นข้ อมูลที่ช่วยในการประเมินความ
เป็ นไปได้ ของการลงทุน หรือ
(ข) เพื่อแจกจ่ายให้ แก่บุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น
•
ในหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ยวกับข้ อมูลคาดการณ์ในอนาคต
•
ในรายงานประจําปี เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูถอื หุ้น หน่วยงานกํากับดูแล และบุคคลอื่น
ที่มีส่วนได้ เสีย
•
ในเอกสาร เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูให้ ก้ ูยืม ซึ่งอาจรวมถึง ประมาณการกระแสเงินสด

7.

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดทําและแสดงข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต รวมถึง
การระบุและเปิ ดเผยสถานการณ์สมมติท่ใี ช้ ในการจัดทํา ผู้สอบบัญชีอาจถูกขอให้ ตรวจสอบ
และรายงานเกี่ยวกับข้ อมูลดังกล่าวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ไม่ว่าข้ อมูลนั้นจะใช้ โดย
บุคคลที่สาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกิจการ

ความเชื่อมันที
่ ผ่ ูส้ อบบัญชีให้ต่อข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต
8.

ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์และการกระทําที่ยังไม่เกิดขึ้นและ
อาจไม่ เกิดขึ้น โดยอาจมีหลักฐานที่สนับสนุ นสถานการณ์สมมติท่ีใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคต แต่โดยทั่วไปหลักฐานดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต และ
มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ซ่ึงแตกต่างจากหลักฐานที่ได้ จากการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
ที่เป็ นอดีต ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความเห็นได้ ว่า กิจการจะสามารถ
บรรลุผลตามที่แสดงไว้ ในข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตหรือไม่
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9.

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเภทของหลักฐานที่อาจนํามาใช้ ในการประเมินสถานการณ์
สมมติในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต อาจเป็ นการยากที่ผ้ ูสอบบัญชีจะได้ รับ
ความพอใจอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความเห็นว่าสถานการณ์สมมติไม่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ ดังนั้น ตามมาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่นฉบับนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีเสนอรายงาน
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสถานการณ์สมมติของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจะให้ ความเชื่อมั่น
ได้ ใ นระดับ พอประมาณโดยให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในรูป แบบที่ไ ม่ เ ป็ นการแสดงความเห็น
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความความเชื่อมั่นในรูปแบบที่เป็ นการแสดงความเห็นต่อ
สถานการณ์สมมติน้ันได้ หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ รับความพอใจ
ในระดับที่เหมาะสมแล้ ว

การรับงานของผูส้ อบบัญชี
10. ก่อนการรับงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเรื่อง
ดังต่อไปนี้
•
วัตถุประสงค์ของการใช้ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
•
มีการกระจายข้ อมูลไปยังบุคคลทั่วไป หรือบุคคลในวงจํากัด
•
ข้ อมู ล ทางการเงิ น จั ด ทํา ขึ้ นตามข้ อสมมติ เ พื่ อ ประมาณการที่ ดี ท่ี สุ ด หรื อ ตาม
สถานการณ์สมมติท่วั ไป
•
องค์ประกอบที่รวมอยู่ในข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต และ
•
ระยะเวลาครอบคลุมของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
11. ผูส้ อบบัญชี ไม่ ควรรับงาน หรือในกรณีที่ได้รบั งานแล้วผูส้ อบบัญชี ควรถอนตัวจากงาน
ตรวจสอบข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เมื่อเห็ นได้ชดั เจนว่า สถานการณ์สมมติที่
ผู บ้ ริ หารกํ า หนดไว้ไ ม่ ส ามารถเป็ นจริ งได้ หรื อ ผู ส้ อบบัญ ชี เ ชื่อ ว่ าข้อมู ลทางการเงิ น ที่
เกีย่ วกับอนาคตจะไม่เหมาะสมสําหรับการใช้ตามวัตถุประสงค์ทีไ่ ด้กําหนดไว้
12. ผูส้ อบบัญชี และลูกค้าควรเห็ นชอบในข้อตกลงในการรับงาน ผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือ
ตอบรับงานก่อนที่จะเริ่มงาน เพื่อไม่ให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับการรับงานนั้น ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อทั้งกิจการและผู้สอบบัญชี หนังสือตอบรับงานควรกล่าวถึงเรื่องที่พิจารณาในย่อ
หน้ าที่ 10 และระบุถึงการยอมรับของผู้บริหารต่อความรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติ
และการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด รวมถึงแหล่ งที่มาของข้ อมูลที่นาํ มาใช้ ในการกําหนด
สถานการณ์สมมติแก่ผ้ ูสอบบัญชี
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ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจ
13. ผูส้ อบบัญชีควรได้มาซึ่งความรูเ้ กี่ยวกับธุ รกิจอย่างเพียงพอเพือ่ ให้สามารถประเมินได้ว่า
ผูบ้ ริหารได้กําหนดสถานการณ์สมมติ ที่สําคัญทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในการจัดทํ าข้อมู ลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคตแล้วหรือไม่ อีกทั้งผู้สอบบัญชีจะต้ องเข้ าใจกระบวนการในการ
จัดทําข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น จากการพิจารณา
•
การควบคุมภายในของระบบที่ใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต และ
ความชํานาญและประสบการณ์ของบุคลากรที่จัดทําข้ อมูลนั้น
•
ลักษณะของเอกสารซึ่งจัดทําโดยกิจการ เพื่อสนับสนุนสถานการณ์สมมติของผู้บริหาร
•
ขอบเขตการใช้ หลักสถิติ หลักคณิตศาสตร์ และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
จัดทําข้ อมูล
•
วิธกี ารที่ใช้ กาํ หนดและนําสถานการณ์สมมติไปใช้
•
ความแม่นยําของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตซึ่งผู้บริหารได้ จัดทําในงวดก่อน ๆ
และเหตุผลของความแตกต่างที่มีนัยสําคัญ
14. ผู ส้ อบบัญ ชี ค วรพิจ ารณาขอบเขตความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล ทางการเงิ น ในอดี ต ด้ว ย
ผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินในอดีตของกิจการ เพื่อประเมินว่าข้ อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตได้ จัดทําขึ้นโดยใช้ หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทาง
การเงินในอดีตหรื อไม่ และเพื่อใช้ เป็ นพื้ นฐานสําหรับการพิ จารณาสถานการณ์สมมติของ
ผู้ บริ หาร ผู้ สอบบัญชี จําเป็ นต้ องทราบว่ าข้ อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําข้ อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนั้นได้ ผ่านการตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้ วหรือไม่ และได้ จัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปหรือไม่
15. ในกรณีท่รี ายงานการตรวจสอบหรือรายงานการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินในอดีตนั้นเป็ น
แบบที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีท่กี จิ การอยู่ในช่วงเริ่มดําเนินงาน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา
ข้ อเท็จจริงที่ปรากฏ และผลกระทบต่อการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

ระยะเวลาครอบคลุม
16. ผู ส้ อบบัญ ชี ค วรพิ จ ารณาระยะเวลาครอบคลุ ม ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกับ อนาคต
สถานการณ์สมมติจะเป็ นการคาดการณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้น ดังนั้น
เมื่อระยะเวลาครอบคลุมยาวนานขึ้น ความสามารถของผู้บริหารในการกําหนดข้ อสมมติเพื่อ
ประมาณการที่ดี ท่ีสุด จะลดลง ระยะเวลาดังกล่ า วไม่ ค วรเกิน ช่ ว งเวลาที่ผ้ ู บ ริ ห ารสามารถ
คาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์สมมติได้ อย่างสมเหตุสมผล ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างปัจจัยในการ
พิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระยะเวลาครอบคลุมของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
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•
•

•

วงจรการดํา เนิ น งาน ตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณีโครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ ระยะเวลา
ครอบคลุมอาจกําหนดจากระยะเวลาที่ใช้ ในการดําเนินโครงการให้ แล้ วเสร็จ
ระดับความน่าเชื่อถือของสถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากกิจการอยู่ในช่วงแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ระยะเวลาครอบคลุมอาจสั้น และแบ่งเป็ นช่วงสั้น ๆ เช่น สัปดาห์ หรือ
เดือน หรือหากกิจการประกอบธุรกิจเพียงประเภทเดียวโดยมีอาคารให้ เช่าตามสัญญา
เช่าระยะยาว ระยะเวลาครอบคลุมที่ยาวนานอาจสมเหตุสมผล
ความต้ องการของผู้ใช้ ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตอาจจัดทํา
ขึ้นเพื่อใช้ ในการขอเงินกู้ ดังนั้นระยะเวลาครอบคลุมอาจกําหนดให้ เป็ นระยะเวลาที่
กิจการคาดว่าจะสามารถเตรียมเงินทุนให้ เพียงพอสําหรับการจ่ายคืนเงินกู้ หรือข้ อมูล
อาจจัดทําขึ้นสําหรับผู้ลงทุนในโอกาสที่กจิ การจะเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงการนําเงินที่จะได้ จากการขายตราสารหนี้ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ ในงวด
ต่อไป

วิธีการตรวจสอบ
17. ในการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีควรพิจารณา
เรือ่ งดังต่อไปนี้
(ก) โอกาสทีจ่ ะเกิดการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
(ข) ความรูท้ ีไ่ ด้จากการตรวจสอบหรืองานอื่น ๆ ในอดีตทีผ่ ่านมา
(ค) ความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหารในการจัดทําข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต
(ง) ผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารต่อข้อมู ลทางการเงินที่เกีย่ วกับอนาคต
และ
(จ) ความเพียงพอและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
18. ผู้สอบบัญชีควรประเมินแหล่ งที่มาและความเชื่อถือได้ ของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุ นข้ อสมมติ
เพื่ อ ประมาณการที่ดี ท่ีสุด ของผู้ บ ริ ห าร หลั ก ฐานที่เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอซึ่ ง สนั บ สนุ น
สถานการณ์สมมติดังกล่ าวจะได้ มาจากแหล่งข้ อมูลภายในและภายนอก รวมถึงการพิจารณา
ข้ อมูลในอดีต และประเมินว่าสถานการณ์สมมติอยู่บนพื้นฐานของแผนงานซึ่งกิจการสามารถ
ทําได้ หรือไม่
19. ในการใช้ สถานการณ์สมมติท่วั ไป ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบที่สาํ คัญทั้งหมดจากการ
ใช้ สถานการณ์สมมติ ตัวอย่างเช่น หากตั้งสถานการณ์สมมติว่ายอดขายจะเพิ่มเกินกําลังการ
ผลิตในปั จจุบันของกิจการ ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตจําเป็ นต้ องรวมเรื่องการลงทุน
ที่จํา เป็ นเพื่ อ เพิ่ ม กํา ลั ง การผลิ ต ของโรงงาน หรื อ ต้ น ทุ น ของการใช้ ท างเลื อ กอื่น เพื่ อ เพิ่ ม
ยอดขายให้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ เช่น การจ้ างผู้อ่นื ผลิต
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20. แม้ ว่าผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องได้ มาซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนสถานการณ์สมมติท่วั ไป แต่ผ้ ูสอบ
บัญชีจะต้ องพอใจว่าสถานการณ์สมมติท่วั ไปนั้นสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ข้อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต และไม่มีเหตุผลให้ เชื่อว่าสถานการณ์สมมติท่วั ไปนั้นไม่สามารถ
เป็ นจริงได้ อย่างชัดเจน
21. ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพอใจว่า ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตได้ จัดทําขึ้นอย่างเหมาะสม
จากสถานการณ์สมมติของผู้บริหารโดยใช้ วิธกี าร เช่น ทดสอบการคํานวณ และการตรวจสอบว่า
ข้ อมูลไม่ขดั แย้ งกันเอง กล่าวคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผ้ ูบริหารจะทําตามที่ได้ ต้ังใจไว้ มีความสอดคล้ องกัน
และการคํานวณจํานวนต่าง ๆ ไม่ขดั แย้ งกันในกรณีท่ใี ช้ ตัวแปรตัวเดียวกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย
22. ผู้ ส อบบั ญ ชี ค วรให้ ความสนใจเป็ นพิ เ ศษกั บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่แ ปรเปลี่ ย นได้ ง่ า ย ซึ่ ง จะมี
ผลกระทบอย่ างมีสาระสําคัญต่ อการแสดงข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตและมีผลต่ อ
ผู้สอบบัญชีในการหาหลักฐานที่เหมาะสมและการประเมินผลเกี่ยวกับความเพี ยงพอและ
ความเหมาะสมของการเปิ ดเผยข้ อมูล
23. ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีรับงานตรวจสอบส่วนประกอบหนึ่งหรือหลายส่วนประกอบของข้ อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น งบการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตงบใดงบหนึ่ง ผู้สอบบัญชีต้อง
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบอื่น ๆ ของงบการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตด้ วย
24. เมื่ อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่เ กี่ย วกับ อนาคตครอบคลุ ม ช่ ว งเวลาที่ค าบเกี่ย วกั บ งวดปั จ จุ บั น
ผู้ ส อบบัญ ชีค วรพิจ ารณาขอบเขตของการตรวจสอบข้ อ มูล ในอดีต วิธ ีก ารตรวจสอบจะ
แตกต่างกันตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่ น ช่ วงเวลาครอบคลุมได้ รวมช่ วงเวลาที่เป็ นอดีตไป
แล้ วมากน้ อยเพียงใด
25. ผูส้ อบบัญชี ควรได้มาซึ่ งหนังสือรับรองของผู บ้ ริ หาร ที่ระบุ ถึงวัตถุ ประสงค์ของการใช้
ข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ความครบถ้วนของสถานการณ์สมมติ ที่สําคัญและ
การยอมรับของผูบ้ ริหารต่อความรับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
26. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
นอกจากผู้สอบบัญชีจะต้ องพิจารณาถึงข้ อกําหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐานทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การแสดงรายการในข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
(ข) การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
มีความชัดเจน
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(ค) การเปิ ดเผยสถานการณ์ ส มมติ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่เ กี่ย วกับ
อนาคตมีความเพียงพอและมีความชัดเจนว่า ใช้ ข้อสมมติเพื่อประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของ
ผู้บริหาร หรือใช้ สถานการณ์สมมติท่วั ไป และในกรณีท่ไี ด้ ต้ังสถานการณ์สมมติในเรื่อง
ที่มีสาระสําคัญและมีความไม่แน่นอนสูงได้ มีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนและผลลัพธ์ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไป
(ง) มีก ารเปิ ดเผยวัน ที่ใ นการจัด ทํา ข้ อ มูล ทางการเงิน ที่เ กี่ย วกับ อนาคต โดยผู้ บ ริห าร
จําเป็ นต้ องยืนยันว่าสถานการณ์สมมติมีความเหมาะสม ณ วันที่ดังกล่าว ถึงแม้ ว่าข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องอาจสะสมมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง
(จ) ในกรณีท่ขี ้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต แสดงตัวเลขเป็ นช่วง ควรระบุหลักเกณฑ์
ที่ใช้ ในการกําหนดช่วงตัวเลขนั้นให้ ชัดเจน การกําหนดช่วงตัวเลขดังกล่าวต้ องทําด้ วย
ความเที่ยงธรรมและไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด และ
(ฉ) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายการบัญชีท่ใี ช้ ในงบ
การเงินงวดล่าสุดในอดีต รวมทั้งเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อข้ อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต
27. รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีต่อข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต
จะประกอบด้วย
(ก) ชื่อรายงาน
(ข) ชื่อผูร้ บั รายงาน
(ค) การระบุถงึ ข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ
(ง) การอ้างอิงถึงมาตรฐานงานให้ความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมู ลทางการเงิน
ทีเ่ กีย่ วกับอนาคต หรือมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(จ) ข้อความที่ระบุว่า ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
รวมถึงสถานการณ์สมมติทีใ่ ช้ในการจัดทํา
(ฉ) การอ้า งอิ ง ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ กี่ย วกับ อนาคตและ/หรื อ
ข้อจํ ากัดในการเผยแพร่ขอ้ มูลนั้น ในกรณีทีพ่ จิ ารณาแล้วเห็นว่าจํ าเป็ น
(ช) ข้อความที่แสดงความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นการแสดงความเห็ นว่ า พบสิ่งที่
เป็ นเหตุ ใ ห้เ ชื่ อ ว่ า สถานการณ์ส มมติ ใ นการจั ด ทํ า ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ กี่ย วกับ
อนาคตไม่สมเหตุสมผลหรือไม่
(ซ) ความเห็ นว่ า ข้อมู ลทางการเงิ นที่เกี่ยวกับอนาคต จัดทําขึ้ นอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์สมมติ และแสดงความเห็ นตามแม่ บทการบัญชี ในการรายงานทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
(ฌ) คําเตือนเกีย่ วกับความสามารถในการบรรลุผลตามทีแ่ สดงไว้ในข้อมูลทางการเงินที่
เกีย่ วกับอนาคต
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(ญ) วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งควรเป็ นวันทีท่ ีก่ ารตรวจสอบแล้วเสร็จ
(ฎ) ทีต่ ้ งั สํานักงานของผูส้ อบบัญชี และ
(ฏ) ลายมือชื่อของผูส้ อบบัญชี
28. รายงานการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตควร
•
ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานที่สนับสนุนสถานการณ์สมมติ ผู้สอบบัญชีได้ พบสิ่ง
ที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่
•
แสดงความเห็นว่า ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตได้ จัดทําขึ้นอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ส มมติ และได้ แ สดงความเห็น ตามแม่ บ ทการบั ญ ชี ใ นการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องหรือ
•
ระบุว่า
o
ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ ในข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ
อนาคตเนื่องจากบ่ อยครั้ งเหตุการณ์ท่ีคาดการณ์ไว้ อาจไม่ เกิดขึ้น และผลต่ าง
ดังกล่ าวอาจมีสาระสําคัญ ในทํานองเดียวกันหากข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ
อนาคตแสดงเป็ นช่วงตัวเลข รายงานของผู้สอบบัญชีควรระบุว่า ผู้สอบบัญชีไม่
สามารถให้ ความเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นจริงจะอยู่ในช่วงตัวเลขนั้น และ
o
ในกรณีท่เี ป็ นข้ อมูลตามสถานการณ์สมมติ ให้ ระบุว่าข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ
อนาคตได้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด และใช้ สถานการณ์สมมติซ่ึงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตและการกระทําของผู้บริหารซึ่งอาจไม่ เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ใช้
ข้ อ มู ล จะต้ อ งระมั ด ระวั ง ว่ า ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่เ กี่ย วกับ อนาคตเพื่ อ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกจากที่ได้ ระบุไว้
29. ตัวอย่างต่ อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานแบบที่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปต่อประมาณการข้ อมูล
ทางการเงิน (Forecast)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบประมาณการข้ อมูลทางการเงินตามมาตรฐานงานให้ ความเชื่อมั่น
เกี่ย วกับ การตรวจสอบข้ อ มู ล ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับ อนาคต 1 ซึ่ งผู้ บ ริ หารของกิจการเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อประมาณการข้ อมูลทางการเงิน รวมทั้งสถานการณ์สมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําซึ่ง
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบประมาณการข้ อมูลทางการเงินข้ อ.........

1

รวมถึง ชื่ อ กิจ การ ช่ ว งเวลาที่ป ระมาณการข้ อ มูล ทางการเงิน ครอบคลุม และการอ้ า งอิง ที่เ หมาะสม เช่ น
หน้ าของเอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ ละงบที่ตรวจสอบ
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จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติ ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้
เชื่ อ ว่ า สถานการณ์ ส มมติ ใ นการจั ด ทํา ประมาณการข้ อ มู ล ทางการเงิ น ไม่ ส มเหตุ ส มผล
นอกจากนี้ ข้ า พเจ้ า เห็น ว่ า ประมาณการข้ อ มู ล ทางการเงิน ได้ จั ด ทํา ขึ้ น อย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์สมมติและเป็ นไปตาม.......2
ผลลั พ ธ์ ท่ีเ กิด ขึ้ นจริ ง มั ก จะแตกต่ า งจากประมาณการข้ อ มู ล ทางการเงิ น เนื่ อ งจาก
บ่อยครั้งเหตุการณ์ท่คี าดการณ์ไว้ อาจไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาด และผลต่างอาจมีสาระสําคัญ
30. ตัวอย่ างต่ อไปนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานแบบที่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปต่อข้ อมูลทางการเงิน
ตามสถานการณ์สมมติ (Projection)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ3 ตามมาตรฐานงานให้
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
เป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมทั้งสถานการณ์สมมติท่ใี ช้ ใน
การจัดทําซึ่งแสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติข้อ.........
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติน้ ีจัดทําขึ้นเพื่อ (อธิบายวัตถุประสงค์) เนื่องจาก
กิจการอยู่ใ นช่ วงเริ่ มดํา เนิน งาน ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้ จัดทําขึ้นตาม
สถานการณ์สมมติท่เี กี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการกระทําของผู้บริหารซึ่งไม่จาํ เป็ นต้ อง
คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใช้ ข้อมูลต้ องระมัดระวังว่าข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติน้ ี
อาจไม่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์อ่นื นอกจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น
จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติ ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้
เชื่อว่าสถานการณ์สมมติในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล
โดยมีสถานการณ์สมมติว่า
(ระบุหรืออ้ างถึงสถานการณ์สมมติ) นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าเห็นว่าข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติได้ จัดทําขึ้นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติและเป็ นไปตาม........................4
แม้ ว่าเหตุการณ์ท่คี าดการณ์ภายใต้ สถานการณ์สมมติท่อี ธิบายข้ างต้ นจะเกิดขึ้นก็ตาม
ผลลั พธ์ท่ีเกิด ขึ้น จริ ง มั ก จะแตกต่ า งจากข้ อ มู ล ตามสถานการณ์ส มมติ เนื่ อ งจากบ่ อ ยครั้ ง
เหตุการณ์อ่นื ๆ ที่คาดการณ์ไว้ ไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาด และผลต่างอาจมีสาระสําคัญ

2
3

4

ระบุถงึ แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงชื่อกิจการ ช่วงเวลาที่ประมาณการข้ อมูลทางการเงินครอบคลุม และการอ้ างอิงที่เหมาะสม เช่น หน้ าของ
เอกสารหรือการระบุถึงประมาณการงบการเงินแต่ละงบที่ตรวจสอบ
ระบุถงึ แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
31. ในกรณี ที่ ผู ส้ อบบัญ ชี เ ชื่ อ ว่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่
เกี่ยวกับอนาคตไม่ เพียงพอ ผู ส้ อบบัญชี ควรเสนอรายงานโดยแสดงความเห็ นอย่ างมี
เงื่อนไข หรือแสดงความเห็ นว่า ข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนั้นไม่ถูกต้องหรื อ
ถอนตัวจากการรับงานแล้วแต่ความเหมาะสม เช่น กรณีไม่ได้ เปิ ดเผยอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของสถานการณ์สมมติในเรื่องที่แปรเปลี่ยนได้ ง่าย
32. ในกรณีทีผ่ ูส้ อบบัญชีเชื่อว่าสถานการณ์สมมติทีส่ ําคัญข้อหนึง่ ข้อใดหรือหลายข้อไม่ได้เป็ น
เกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดทํ าข้อมู ลทางการเงิ นที่เ กี่ยวกับอนาคตตามข้อสมมติ เพื่อ
ประมาณการทีด่ ีทีส่ ุด หรือตามสถานการณ์สมมติทวั ่ ไป ผูส้ อบบัญชีควรเสนอรายงานโดย
แสดงความเห็นว่าข้อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ถูกต้อง หรือถอนตัวจากการรับ
งาน
33. ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี ไม่ สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่จําเป็ นเพื่อตรวจสอบข้อมู ลทาง
การเงินที่เกีย่ วกับอนาคตอันเนือ่ งมาจากการถูกจํ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี
ควรถอนตัวจากการรับงาน หรือเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็ นและอธิบายถึงการ
ถูกจํ ากัดขอบเขตไว้ในรายงาน

วันถือปฏิบตั ิ
34. มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3400 “การตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต”
ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต สําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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