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คํานํา
1.

มาตรฐานงานสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กํา หนด
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
ในการรั บ ปฏิบั ติ ง านสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลของลู ก ค้ า ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี เ ป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการรวมทั้งกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชี
การใช้ คาํ ว่า “ผู้สอบบัญชี” ตลอดทั้งหมดในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ไม่ได้ มีเหตุผลมาจาก
ว่าผู้สอบบัญชีกาํ ลังปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน แต่เนื่องจากมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
มีขอบเขตจํากัดเฉพาะการปฏิบัติงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลซึ่งปฏิบัติโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการ

2.

ตามความมุ่งหมายของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง
ข้ อมูลทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นและแสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง1 และ
ประกอบด้ วยงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อสําหรับงวดบัญชีท่มี ีระยะเวลาสั้น
กว่างวดปี บัญชีของกิจการ

3.

ผูส้ อบบัญชี ซึ่งรับงานสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน
งานสอบทานฉบับนี้ ผู้สอบบัญชีได้ มาซึ่งความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
รวมทั้ง การควบคุ ม ภายในของกิจ การจากการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบงบการเงิ น ประจํา ปี
ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีรับงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล ความเข้ าใจเหล่านี้จะได้ รับ
การปรั บปรุงให้ เป็ นปั จจุ บันผ่ านการสอบถามในระหว่ างการปฏิบัติงานสอบทานและช่ วย
ผู้สอบบัญชีในการมุ่งเน้ นเรื่องที่จะทําการสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่นที่จะนํามาใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีท่ีรับงานสอบทานข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลและไม่ใช่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการพึงปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหัส 2400 “งานการสอบทานงบการเงิน” เนื่องจากโดยปกติแล้ ว ผู้ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวไม่มีความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการรวมทั้งการควบคุมภายใน
ของกิจการเช่ นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
จึงจําเป็ นต้ องใช้ การสอบถามและวิธีการสอบทานที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการสอบทาน

3ก มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้เป็ นแนวทางเพื่อการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีของกิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้จะนําไปประยุกต์ใช้ โดย
ดัดแปลงให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีของกิจการรับผิดชอบงานสอบทาน
ข้ อมูลทางการเงินในอดีตอื่นนอกเหนือจากข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลของลูกค้ า
1

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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หลักการพื้ นฐานของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
4.

ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินประจํ าปี ของกิจการ ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณเหล่านี้กาํ กับความรับผิดชอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

5.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งจัดให้มีวิธีการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานแต่ละงาน องค์ประกอบของ
การควบคุ มคุ ณภาพงานที่เกี่ยวข้ องกับงานแต่ ละงานรวมถึงความรั บ ผิดชอบของผู้ นํา ต่ อ
คุณภาพงาน ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ การตอบรับงานและการคงไว้ ซ่ึงความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ าและงานที่มีลักษณะเป็ นการเฉพาะ การมอบหมายงานแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
และการติดตามดูแล

6.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งวางแผนและปฏิ บตั ิงานสอบทานโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่อาจมีอยู่อนั เป็ นเหตุให้ขอ้ มู ลทาง
การเงินระหว่างกาลต้องมีการปรับปรุงอย่างเป็ นสาระสําคัญ เพือ่ ให้เป็ นไปตามแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสําคัญ วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การที่ผ้ ูสอบบัญชีทาํ การประเมินความถูกต้ องของหลักฐานที่ได้ รับ
อย่างรอบคอบด้ วยความสงสัยและมีความระมัดระวังต่อหลักฐานที่มีความขัดแย้ งกัน หรือ
นํามาซึ่งความสงสัยต่อความเชื่อถือได้ ของเอกสารหลักฐานหรือคํารับรองของผู้บริหารของ
กิจการ

วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
7.

การสอบทานข้ อมู ลทางการเงิน ระหว่ างกาลมีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี สามารถให้
ข้ อสรุปจากการสอบทานว่ าผู้สอบบัญชีได้ พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ ผ้ ู สอบบัญชี เชื่อว่ าข้ อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาลไม่ได้ จัดทําขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญ
หรือไม่ ผู้สอบบัญชีใช้ วิธกี ารสอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมถึงวิธกี ารสอบทานอื่น
เพื่อลดความเสี่ยงในการให้ ข้อสรุปอย่ างไม่ เหมาะสมให้ อยู่ในระดับพอประมาณ ในกรณีท่ี
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ

8.

วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
จากการตรวจสอบที่ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี การสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลไม่ทาํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ ว่า ข้ อมูลทางการเงินนั้นจัดทําขึ้น
อย่างถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
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9.

การสอบทานมีความแตกต่ างจากการตรวจสอบ เนื่องจากการสอบทานไม่ ได้ ออกแบบมา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รับ ความเชื่ อมั่น อย่ างสมเหตุส มผลว่ า ข้ อมู ลทางการเงิ นระหว่ า งกาลไม่ มีข้อมู ล
ที่ขัด ต่อข้ อเท็จ จริงอัน เป็ น สาระสํา คัญ การสอบทานประกอบด้ ว ยการใช้ วิธ ีก ารสอบถาม
บุค ลากรซึ่ ง ส่ว นใหญ่เ ป็ น ผู้ รับ ผิด ชอบด้ า นการเงิน และบัญ ชี และการใช้ วิธ ีก ารวิเ คราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีพบเหตุท่มี ีนัยสําคัญ
ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อข้ อ มูล ทางการเงิน ระหว่า งกาลแต่ไ ม่ส ามารถได้ ม าซึ่ ง หลักฐานทั้ง หมด
ตามที่ต้องการสําหรับการตรวจสอบงบการเงิน

ข้อตกลงในการรับงาน
10. ผูส้ อบบัญชีและลูกค้าต้องเห็นชอบในข้อตกลงในการรับงาน
11. โดยปกติข้อตกลงที่ได้ รับการเห็นชอบจะถูกบันทึกในหนังสือตอบรับงาน วิธกี ารติดต่อสื่อสาร
ดังกล่าวช่วยหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี ความเชื่อมั่นที่ได้ รับ รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของรายงาน
โดยปกติแล้ วการติดต่อสื่อสารดังกล่าวครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
•
วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
•
ขอบเขตของการสอบทาน
•
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
•
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดให้ มีและดํารงไว้ ซ่ึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่มีประสิทธิผล
•
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดเตรียมบันทึกทางการเงินและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
•
ข้ อตกลงของผู้บริ หารที่จะออกหนังสือรับรองให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี เพื่อยืนยันการให้ คํา
รับรองที่ให้ โดยวาจาในระหว่างการสอบทาน รวมทั้งคํารับรองที่ให้ โดยนัยในบันทึกของ
กิจการ
•
รูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่จะนําเสนอ รวมทั้งการระบุถงึ ชื่อผู้รับรายงาน
•
ข้ อตกลงของผู้บริหารที่จะรวมรายงานการสอบทานไว้ ในเอกสารใดก็ตามที่มีข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่ระบุว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้ รับการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของกิจการแล้ ว
ตั ว อย่ า งของหนั ง สื อ ตอบรั บ งานสอบทานข้ อมู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลแสดงไว้ ใน
ภาคผนวก 1 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ข้ อตกลงในการรับงานสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลสามารถรวมกับข้ อตกลงในการรับงานตรวจสอบงบการเงินประจําปี ได้
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วิธีการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
12. ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งได้มาซึ่ งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมทั้งการ
ควบคุ มภายในของกิ จการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นประจํ าปี และ
ระหว่างกาลอย่างเพียงพอทีจ่ ะวางแผนและปฏิบตั ิงาน เพือ่ สามารถทีจ่ ะ
(ก) ระบุ ถึงประเภทของการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่อาจ
เป็ นไปได้ รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสทีเ่ หตุการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้ น และ
(ข) เลือกคําถาม วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่นซึ่งจะทําให้ผูส้ อบ
บัญชีสามารถนําเสนอรายงานได้ว่าผูส้ อบบัญชีได้พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้ผูส้ อบบัญชีเชื่อ
ว่าข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้องในสาระสําคัญหรือไม่
13. ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อ มู ลที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ โดยการทํา ความเข้ า ใจกิจ การและ
สภาพแวดล้ อ มของกิจ การ” ผู้ ส อบบัญ ชีซึ่ ง ได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของกิจ การหนึ่ ง รอบ
ระยะเวลาบัญชี หรื อมากกว่ าจะได้ มาซึ่งความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําข้ อมูลทางการเงินประจําปี ที่
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการวางแผนงานสอบทานข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลผู้สอบบัญชีต้องปรับปรุงความเข้ าใจนี้ให้ เป็ นปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีต้อง
ได้ มาซึ่งความเข้ าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลอย่างเพียงพอเนื่องจากการควบคุมดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินประจําปี
14. ผู้สอบบัญชีใช้ ความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมทั้งการควบคุมภายใน
ของกิจการ เพื่อกําหนดวิธกี ารสอบถาม วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธกี ารสอบทานอื่น
ที่จะใช้ และเพื่อระบุถึงเหตุการณ์ รายการ หรือสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งต้ องทําการสอบถามหรือใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือใช้ วิธกี ารสอบทาน
อื่น
15. โดยปกติ แ ล้ ว การปรั บ ปรุง ความเข้ า ใจกิจ การและสภาพแวดล้ อมของกิจการรวมทั้งการ
ควบคุมภายในของกิจการที่มีอยู่เดิมให้ เป็ นปัจจุบันของผู้สอบบัญชี จะใช้ วิธกี ารดังต่อไปนี้
•
อ่านเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของปี ก่อนและการสอบทานงวดบัญชีระหว่างกาล
งวดก่อนของปี ปั จจุบันและงวดบัญชีระหว่างกาลเดียวกันของปี ก่อนตามขอบเขตเท่าที่
จําเป็ น เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลงวดปัจจุบัน
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•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญรวมถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารจะแทรกแซงการควบคุม
ซึ่งระบุได้ ในการตรวจสอบงบการเงินปี ก่อน
อ่านข้ อมูลทางการเงินประจําปี ล่ าสุดและข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชี
ก่อนที่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้
พิจารณาความมีสาระสําคัญโดยอ้ างอิงกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อช่วยในการกําหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีการที่
จะใช้ ในการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
พิจารณาลักษณะของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ รับแก้ ไข
แล้ วและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่เป็ นสาระสําคัญซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ในงบการเงินของปี ก่อน (ถ้ ามี)
พิ จ ารณาประเด็น ทางการบั ญ ชี แ ละการรายงานทางการเงิ น ที่มี นั ย สํา คั ญ ซึ่ ง อาจมี
ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
พิจารณาผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับงบการเงินปี ปัจจุบัน
พิจารณาผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการดําเนินการของผู้บริหารใน
ภายหลัง
สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับผลการประเมินโดยผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจาก
การทุจริต
สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ
สอบถามผู้ บ ริ ห ารเกี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงการควบคุ ม ภายในที่มี นั ย สํา คั ญ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวต่ อการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล
สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลและความ
เชื่อถือได้ ของบันทึกทางบัญชีท่ตี รงกับหรือกระทบยอดได้ กบั ข้ อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลนั้น

16. ผู้สอบบัญชีกาํ หนดลักษณะวิธีการสอบทานที่ต้องปฏิบัติสาํ หรับกิจการภายในกลุ่ม (ถ้ ามี)
และติดต่อสื่อสารให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบทานทราบ ปั จจัยที่นาํ มาพิจารณา
รวมถึงความมีสาระสําคัญและความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลของกิจการภายในกลุ่มและความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในในการจัดทําข้ อมูลดังกล่าวว่ามีการรวมศูนย์หรือไม่รวมศูนย์
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17. ในการวางแผนและปฏิ บตั ิงานสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาล ผู ท้ ี่เ พิ่ง ได้ร บั
การแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของกิจการซึ่งยังไม่ได้ทําการตรวจสอบงบการเงินประจํ าปี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตอ้ งทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อมู ลทางการเงินประจํ าปี
และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
18. การทํา ความเข้ า ใจนี้ ทํา ให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ส ามารถมุ่ ง เน้ น การใช้ วิ ธี ก ารสอบถามและวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่นในการปฏิบัติงานสอบทานข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ในการทําความเข้ าใจดังกล่ าวโดยปกติแล้ ว
ผู้สอบบัญชีจะสอบถามผู้สอบบัญชีคนก่อนและสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบงบ
การเงินปี ก่อนและงวดบัญชีระหว่างกาลงวดก่อน ๆ ของปี ปัจจุบันที่ผ้ ูสอบบัญชีคนก่อนได้ ทาํ
การสอบทานแล้ ว (ในกรณีท่สี ามารถปฏิบัติได้ ) และพิจารณาลักษณะการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ วและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ซึ่งผู้สอบบัญชีคนก่อนได้ รวบรวมไว้ ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญรวมถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารจะ
แทรกแซงการควบคุม และประเด็นทางการบัญชีและการรายงานที่สาํ คัญซึ่งยังอาจมีความสําคัญ
อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ
การสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น
19. ผู ส้ อบบัญ ชี ต ้อ งทํ า การสอบถามซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสอบถามบุ ค ลากรที่ ร ับ ผิ ด ชอบ
ด้านการเงินและบัญชีและใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่นเพือ่ ให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถสรุปได้ว่า จากการปฏิบตั ิงานสอบทานผูส้ อบบัญชีได้พบสิง่ ที่เป็ นเหตุ
ให้ผูส้ อบบัญชีเชื่อว่าข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องในสาระสําคัญหรือไม่
20. โดยปกติแล้ วการสอบทานไม่ได้ กาํ หนดให้ ทาํ การทดสอบบันทึกทางบัญชีโดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสังเกตการณ์ หรือการยืนยันรายการ วิธีการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยปกติ จ ะจํา กัด เพี ย งการใช้ วิธีการสอบถามซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสอบถามบุ ค ลากรที่
รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชีและใช้ วิธีการการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่นมากกว่าการสอบยันข้ อมูลที่ได้ รับมาที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นทางบัญชีท่สี าํ คัญเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล ความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการรวมทั้งการควบคุม
ภายในของกิจการของผู้สอบบัญชี ผลของการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบงวดก่อนและ
การพิจารณาความมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลของผู้สอบบัญชี
มีผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของการสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่นที่ใช้
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21. โดยปกติแล้ ว ผู้สอบบัญชีใช้ วิธกี ารดังต่อไปนี้
•
อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล หรือคณะกรรมการ
อื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อระบุถึงเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
และสอบถามถึ ง เรื่ อ งที่ไ ด้ ห ารื อ ในที่ป ระชุ ม แต่ ยั ง ไม่ มี ร ายงานการประชุ ม ที่อ าจมี
ผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
•
พิจารณาผลกระทบ (ถ้ ามี) ของเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบหรือ
การสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ เกิดรายการปรับปรุงทางบัญชีหรือการ
แสดงข้ อมูลที่ขัด ต่อข้ อเท็จ จริงที่ไ ม่ไ ด้ รับการปรับ ปรุงซึ่ งพบในการตรวจสอบหรือ
การสอบทานครั้งก่อน
•
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีอ่นื ที่ปฏิบัติงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลของ
กิจการภายในกลุ่มที่สาํ คัญตามความเหมาะสม
•
สอบถามผู้บริหารของกิจการซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบทางด้ านการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ผู้บริหารรายอื่นตามความเหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
o ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลได้ จัดทําขึ้นและแสดงตามแม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
o มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีหรือการประยุกต์ใช้ หลักการบัญชีหรือไม่
o มีรายการทางการค้ าใหม่ ซ่ึงทําให้ มีความจําเป็ นต้ องนําหลักการบัญชีใหม่ มาใช้
หรือไม่
o มี การแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งที่ท ราบแล้ ว และยั ง ไม่ ไ ด้ รับ การแก้ ไ ขใน
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่
o สถานการณ์ ท่ีไ ม่ ป กติ ห รื อ ซั บ ซ้ อ นซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกิจหรือการจําหน่ายส่วนงานธุรกิจของกิจการ
ข้ อ สมมติที่สาํ คัญ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การวัด หรือ การเปิ ดเผยมูลค่า ยุติธ รรม และ
ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะในนามของกิจการ
o รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ บันทึกและเปิ ดเผยในข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลอย่างเหมาะสมหรือไม่
o การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของข้ อผูกมัดและภาระผูกพันตามสัญญา
o การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในภาระหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคดีฟ้องร้ องหรือข้ อ
เรียกร้ อง
o การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน
o ประเด็นคําถามอื่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานสอบทาน
o รายการที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นในช่ วงก่อนสิ้นงวดบัญชีระหว่ างกาลหรือในช่ วงแรกของ
งวดบัญชีระหว่างกาลถัดไป
o การทุจริตหรือข้ อสงสัยว่ามีการทุจริตที่มีผลกระทบต่อกิจการซึ่ง เกี่ยวข้ องกับ
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-

•

•

ผู้บริหาร
พนักงานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมภายใน หรือ
บุคคลอื่น ในกรณีท่กี ารทุจริตนั้นอาจมีผลกระทบอย่ างมีสาระสําคัญต่ อ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
o ข้ อกล่ า วหาว่ า มี การทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อสงสัยว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ที่มีผ ลกระทบต่ อข้ อมู ล
ทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งได้ รับการติดต่อสื่อสารจากพนักงาน อดีตพนักงาน
นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่มีหน้ าที่กาํ กับดูแล หรือบุคคลอื่น
o การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นแล้ วหรือที่อาจ
เป็ นไปได้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างมีสาระสําคัญ
ใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อระบุความสัมพันธ์และ
รายการที่มี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ แ ละรายการที่อ าจสะท้ อ นถึ ง การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อาจรวมถึงการวิเคราะห์อตั ราส่วนและเทคนิคทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ มหรือ
การวิเคราะห์เชิงถดถอย (regression analysis) โดยอาจใช้ การคํานวณด้ วยมือหรือใช้
เทคนิคคอมพิวเตอร์ท่ชี ่วยในการคํานวณ ตัวอย่างวิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ผ้ ูสอบ
บัญชีอาจพิจารณานําไปใช้ ในการปฏิบัติงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
แสดงไว้ ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
อ่านข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลและพิจารณาว่ามีเหตุท่ที าํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่าข้ อมูล
ทางการเงินระหว่ างกาลไม่ ได้ จัดทําตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องใน
สาระสําคัญหรือไม่

22. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธีการสอบทานหลาย ๆ วิธีก่อนหรือพร้ อมกันไปในขณะที่กิจการจัดทํา
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติท่ผี ้ ูสอบบัญชีจะปรับปรุง
ความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการให้ เป็ น
ปัจจุบัน และเริ่มอ่านรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้ องก่อนวันสิ้นงวดบัญชีระหว่างกาล นอกจากนี้
การปฏิบัติงานสอบทานบางวิธใี นช่วงต้ นของงวดบัญชีระหว่างกาลจะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถ
ระบุและพิจารณาประเด็นทางบัญชีท่สี าํ คัญที่อาจมีผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ได้ เร็วขึ้น
23. กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีซ่ึงปฏิบัติงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลเป็ นผู้รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของกิจการด้ วย ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจปฏิบัติงานตรวจสอบ
บางวิ ธี พ ร้ อมไปกั บ การสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลเพื่ อ ความสะดวกและ
ความมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลที่ได้ รับจากการอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ในระหว่ า งการสอบทานข้ อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลอาจนํามาใช้ สาํ หรั บการตรวจสอบ
ประจําปี ได้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้ วิธกี ารตรวจสอบซึ่งใช้ สาํ หรับวัตถุประสงค์
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ในการตรวจสอบงบการเงินประจําปี ในขณะปฏิบัติงานสอบทานระหว่างกาล ตัวอย่างเช่ น
การใช้ วิธีการตรวจสอบสําหรั บรายการที่มีนัยสําคัญหรือรายการที่ไม่ เป็ นปกติท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด เช่น การรวมธุรกิจ การปรับโครงสร้ าง หรือรายการรายได้ ท่มี ีนัยสําคัญ
24. โดยปกติการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลไม่ ได้ กาํ หนดให้ มีการสอบยันเกี่ยวกับ
การสอบถามเรื่องคดีฟ้องร้ องหรือข้ อเรียกร้ อง ดังนั้น โดยปกติจึงไม่มีความจําเป็ นที่ต้องส่ง
จดหมายสอบถามไปยังทนายความของกิจการ อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารโดยตรงไปยัง
ทนายความของกิจการเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ องหรือข้ อเรียกร้ องอาจมีความเหมาะสม หากมีเหตุท่ี
ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสงสัยว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้ จัดทําขึ้นตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญ และผู้สอบบัญชีเชื่อว่าทนายความของกิจการอาจมีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
25. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งได้มาซึ่งหลักฐานว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกับหรือกระทบยอด
ได้กบั บันทึกทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับหลักฐานว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลตรงกับ
หรือกระทบยอดได้ กบั บันทึกทางบัญชี โดยการเปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลกับ
(ก) บันทึกทางบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือตารางการจัดทํางบการเงินรวมซึ่งตรง
กับหรือกระทบยอดได้ กบั บันทึกทางบัญชี และ
(ข) ข้ อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ในบันทึกของกิจการตามที่จาํ เป็ น
26. ผู ส้ อบบัญ ชี ต อ้ งสอบถามว่ า ผู บ้ ริ ห ารได้ร ะบุ เ หตุ ก ารณ์ท้ งั หมดที่ เ กิ ด ขึ้ นจนถึ ง วัน ที่ใ น
รายงานการสอบทานซึ่งอาจจํ าเป็ นต้องทําการปรับปรุงหรือเปิ ดเผยในข้อมู ลทางการเงิน
ระหว่ างกาลหรื อไม่ ผู้ สอบบัญชีไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการอื่นเพื่อระบุถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในรายงานการสอบทาน
27. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งสอบถามว่าผูบ้ ริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินความสามารถใน
การดําเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการหรือไม่ ในกรณีทีผ่ ลจากการสอบถามหรือการใช้วิธีการ
สอบทานอื่น ทําให้ผูส้ อบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการ ผูส้ อบบัญชี
ต้อง
(ก) สอบถามผู บ้ ริ ห ารถึง แผนงานในอนาคตที่กํ า หนดขึ้ นจากการประเมิ น เรื่อ งการ
ดําเนินงานต่ อเนื่อง ความเป็ นไปได้ของแผนงานดังกล่าว รวมทั้งความเห็ นของ
ผูบ้ ริหารว่าผลทีไ่ ด้จากแผนงานดังกล่าวจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ และ
(ข) พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในข้อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาล
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28. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถใน
การดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการอาจมีอยู่แล้ ว ณ วันที่ในงบการเงินประจําปี หรืออาจระบุได้
จากผลการสอบถามผู้บริหารหรือจากการใช้ วิธีสอบทานอื่น เมื่อผู้สอบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงแผนงานในอนาคต เช่น แผนการ
ขายสินทรัพย์เพื่อชําระหนี้ การกู้ยืมเงินหรือการปรับโครงสร้ างหนี้ การลดหรือชะลอการใช้ จ่าย
หรือการเพิ่มทุน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารถึงความเป็ นไปได้ ของแผนงาน
ดังกล่ าวและผู้ บริ หารเชื่อว่ าผลที่ได้ จากแผนงานดังกล่ าวจะทําให้ สถานการณ์ดีข้ ึนหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ วผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องสอบยันความเป็ นไปได้ ของแผนงานของ
ผู้บริหารหรือการที่ผลจากแผนงานดังกล่าวจะทําให้ สถานการณ์ดีข้ นึ หรือไม่
29. เมื่อ ผู ส้ อบบัญ ชี พ บว่ า มี เ หตุ ใ ห้ผู ส้ อบบัญ ชี ส งสัย ว่ า ต้อ งมี ก ารปรับ ปรุ ง รายการที่ เ ป็ น
สาระสําคัญหรือไม่ เพือ่ ให้ขอ้ มู ลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกีย่ วข้องในสาระสําคัญ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งสอบถามเพิม่ เติมหรือใช้วิธีการอื่น
เพื่อให้ผูส้ อบบัญชีสามารถให้ขอ้ สรุปในรายงานการสอบทานได้ ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าวิธีการ
สอบทานของผู้สอบบัญชีทาํ ให้ เกิดข้ อสงสัยว่ารายการขายที่มีนัยสําคัญของกิจการได้ บันทึก
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธีการเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอเพื่อยุติข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี เช่น การหารือถึงเงื่อนไขของรายการค้ าดังกล่าวกับ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสทางการตลาดและทางบัญชี หรือการอ่านสัญญาซื้อขาย

การประเมินการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
30. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งประเมินการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงทั้งเฉพาะแต่ ละรายการและ
ผลโดยรวมว่าการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงที่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไขซึ่งผูส้ อบบัญชีพบ
มีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือไม่
31. การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแตกต่างจากการตรวจสอบ เนื่องจากการสอบทาน
ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่เพียงพอที่ผ้ ูสอบบัญชีพบจะถูกนํามาประเมินผลกระทบ
ทั้ง เฉพาะแต่ ล ะรายการและผลโดยรวม เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง รายการที่มี
สาระสําคัญเพื่อให้ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญหรือไม่
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32. ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ในการประเมิ น ความมี ส าระสํา คั ญ ของ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่กจิ การยังไม่ได้ แก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
เช่น ลักษณะ สาเหตุ และจํานวนเงินของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง การแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นในปี ก่อนหรืองวดบัญชีระหว่างกาลของปี ปัจจุบัน และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงต่องวดบัญชีระหว่างกาลหรืองวดประจําปี
ในอนาคต
33. ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดจํานวนเงินที่ไม่จาํ เป็ นต้ องนํามารวมคํานวณผลโดยรวม หากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่น้อยกว่าจํานวนเงินดังกล่าว เนื่องจากผู้สอบบัญชีคาดว่าผลรวมของ
จํานวนเงินดังกล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ อข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
อย่ างชัดเจน ในการปฏิบัติดังกล่ าวผู้สอบบัญชีพิจารณาข้ อเท็จจริงที่ว่าการกําหนดความมี
สาระสําคัญประกอบด้ วยการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งแม้ ว่าจะเป็ นจํานวนเงินน้ อยในเชิงเปรียบเทียบ แต่กอ็ าจมีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้

คํารับรองของผูบ้ ริหาร
34. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งได้รบั หนังสือรับรองจากผูบ้ ริหารว่า
(ก) ผูบ้ ริหารรับทราบว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการออกแบบและนําการควบคุมภายในไป
ปฏิบตั ิเพือ่ ป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด
(ข) ข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลได้จัดทําขึ้ นและแสดงตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) ผู บ้ ริ หารเชื่อว่ าผลกระทบของการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งที่ไม่ ได้รบั การ
แก้ไขซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้รวบรวมในระหว่างการสอบทานนั้นไม่เป็ นสาระสําคัญต่ อ
ข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม ทั้งผลกระทบต่อเฉพาะแต่ ละรายการและ
ผลโดยรวม รายการสรุปของข้อมู ลดังกล่าวได้นํามารวมไว้หรือแนบไว้กบั หนังสือ
รับรองแล้ว
(ง) ผู บ้ ริ ห ารได้เ ปิ ดเผยให้ผูส้ อบบัญชี ท ราบถึ งข้อเท็ จ จริ งที่มี ส าระสําคัญทั้ง หมดที่
ผูบ้ ริหารทราบเกีย่ วกับการทุจริตและข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งอาจมีผลกระทบกับ
กิจการแล้ว
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(จ) ผูบ้ ริหารได้เปิ ดเผยให้ผูส้ อบบัญชีทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ขอ้ มู ลทาง
การเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งมีผลมา
จากการทุจริตแล้ว2
(ฉ) ผู บ้ ริ ห ารได้เ ปิ ดเผยให้ผู ้ส อบบัญ ชี ท ราบถึ ง การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายหรื อ
ข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกิดขึ้ นหรือที่อาจเป็ นไปได้ท้ งั หมดที่ผูบ้ ริหารทราบแล้ว
ซึ่งผลกระทบจะได้นาํ มาพิจารณาในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล และ
(ช) ผูบ้ ริหารได้เปิ ดเผยให้ผูส้ อบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์ที่สําคัญทั้งหมดที่เกิดภายหลัง
วันที่ในงบการเงิ นจนถึงวันที่ในรายงานการสอบทานซึ่ งอาจต้องมีการปรับปรุ ง
รายการหรือการเปิ ดเผยข้อมูลในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแล้ว
35. ผู้สอบบัญชีขอคํารับรองเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะเฉพาะของ
กิจการหรืออุตสาหกรรม ตัวอย่างหนังสือรับรองของผู้บริหารได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก 3 ของ
มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อข้อมูลประกอบ
36. ผู ส้ อบบัญ ชี ต อ้ งอ่ า นข้อ มู ล อื่ น ที่ แ นบประกอบกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลเพื่อ
พิจารณาว่ ามี ข อ้ มู ล ประกอบที่ไ ม่ ส อดคล้องกับ ข้อมู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลอย่ า งมี
สาระสําคัญหรือไม่ ถ้ าผู้สอบบัญชีพบความไม่สอดคล้ องของข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาว่ าต้ องมีการแก้ ไขข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลหรือข้ อมูลประกอบอื่นหรือไม่
หากมีความจําเป็ นที่ต้องแก้ ไขข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลและผู้บริหารปฏิเสธที่จะทําการแก้ ไข
ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน ในกรณีท่มี ีความจําเป็ นที่ต้องแก้ ไข
ข้ อมูลประกอบอื่นและผู้บริหารปฏิเสธที่จะทําการแก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเพิ่มวรรค
เน้ นเพื่ออธิบายถึงความไม่สอดคล้ องของข้ อมูลที่มีสาระสําคัญดังกล่าวในรายงานการสอบทาน
หรือดําเนินการอย่างอื่น เช่น ระงับการออกรายงานการสอบทานหรือถอนตัวจากงานดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจแสดงวิธีการวัดผลกําไรแบบหนึ่งซึ่งแสดงให้ เห็นผลการดําเนินงาน
ในเชิงที่ดีกว่ าข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลและวิธีการวัดผลดังกล่ าวแสดงผลเกินจริงมาก
เกินไปอย่างเด่นชัด โดยไม่ได้ มีการกําหนดคํานิยามไว้ อย่างชัดเจนหรือไม่สามารถกระทบข้ อมูล
ไปยังข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ อย่างชัดเจน ซึ่งทําให้ เกิดความสับสนและมีความเป็ นไป
ได้ ท่จี ะทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด
2

ย่อหน้ าที่ 35 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” อธิบายว่าลักษณะ ขอบเขตและความถี่ของการประเมินดังกล่าวจะแตกต่าง
กันไปในแต่ ละกิจการและผู้บริหารอาจทําการประเมินในรายละเอียดเป็ นประจําทุกปี หรือเป็ นส่วนหนึ่งของ
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คํารับรองที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์เฉพาะของกิจการ
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37. หากผู ส้ อบบัญชี พบเหตุ ที่ทํ าให้ผูส้ อบบัญชี เ ชื่อได้ว่าข้อมู ลอื่ นที่ปรากฎอยู่มีก ารแสดง
ข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งหารือประเด็นดังกล่าวกับ
ผูบ้ ริหารของกิจการ ในขณะที่ผ้ ูสอบบัญชีอ่านข้ อมูลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหา
ความขัดแย้ งของข้ อมูลที่มีสาระสําคัญนั้น ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ปรากฏอย่างชัดเจน (ได้ แก่ ข้ อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่
แสดงอยู่ในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งแสดงหรือนําเสนอไว้ อย่างไม่ถูกต้ อง) ในการหารือ
เรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความถูกต้ องของข้ อมูลอื่นและคําตอบของ
ผู้บริหารต่อข้ อซักถามของผู้สอบบัญชี ว่าความแตกต่างในการใช้ ดุลยพินิจหรือในความเห็น
นั้นมีเหตุผลหรือไม่ และจะร้ องขอให้ ผ้ ูบริหารหารือกับบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อหาข้ อยุติต่อการแสดงข้ อมูลที่ปรากฏชัดว่าขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีท่ี ต้ อง
มีการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญและผู้บริหารปฏิเสธที่จะทํา
การแก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น การแจ้ งให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแลรับทราบและการขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมาย

การติดต่อสือ่ สาร
38. ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีพบจากการสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ทําให้
ผูส้ อบบัญชี เชื่อว่ าต้องมีการปรับปรุงรายการที่มีสาระสําคัญเพื่อให้ขอ้ มู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลจัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้องในสาระสําคัญ ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งติดต่อสือ่ สารประเด็นดังกล่าวกับผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมในทันทีที่สามารถ
กระทําได้
39. หากในดุ ล ยพินิ จ ของผู ส้ อบบัญ ชี เ ห็ น ว่ า ผู บ้ ริ ห ารไม่ ต อบสนองอย่ า งเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาอันควร ผูส้ อบบัญชีตอ้ งแจ้งให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แลทราบ การติดต่อสื่อสาร
ดังกล่ าวทําในทันทีท่สี ามารถกระทําได้ โดยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจของ
ผู้สอบบัญชีว่าจะทําการติดต่อสื่อสารโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ลักษณะของรายการ ความอ่อนไหวและความสําคัญของเรื่องที่จะรายงานและจังหวะเวลา
ในการติดต่อสื่อสาร ในกรณีท่กี ารติดต่อสื่อสารข้ อมูลทําโดยทางวาจา ผู้สอบบัญชีต้องจัดทํา
บันทึกการติดต่อสื่อสารนั้นไว้
40. หากในดุ ลยพินิจของผู ส้ อบบัญชี เห็ นว่ า ผู ม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แลไม่ตอบสนองอย่าง
เหมาะสมภายในระยะเวลาอันควร ผูส้ อบบัญชีตอ้ งพิจารณา
(ก) ว่าต้องมีการเสนอรายงานในแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ หรือ
(ข) ความเป็ นไปได้ในการถอนตัวจากงานดังกล่าว และ
(ค) ความเป็ นไปได้ในการถอนตัวจากการได้รบั แต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจํ าปี

16

TSRE 2410

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
41. ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีพบจากการสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลว่ามีเหตุที่ทําให้
ผูส้ อบบัญชีเชื่อว่ามีการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือข้อกําหนดทางกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งติดต่ อสื่อสารประเด็นดังกล่าวกับผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมในทันทีที่
สามารถกระทําได้ การตัดสินใจว่าผู้บริหารระดับใดที่จะมีความเหมาะสมนั้น ผู้สอบบัญชีต้อง
พิจารณาผลกระทบจากความเป็ นไปได้ ในการสมรู้ร่วมคิด หรือ ความเกี่ยวข้ องของสมาชิกของ
ฝ่ ายบริหาร นอกจากนี้ผ้ ูสอบบัญชียังพิจารณาความจําเป็ นที่จะรายงานเรื่องดังกล่ าวต่ อผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลและพิจารณาผลกระทบต่อการสอบทาน
42. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดู แลกิจการที่พบจากการสอบทาน
ข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แล ในการสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลผู้สอบบัญชีอาจพบประเด็นบางประเด็นซึ่งในความเห็นของผู้สอบบัญชีมี
ทั้งความสําคัญและเกี่ยวข้ องกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในการกํากับดูแลกระบวนการจัดทํา
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารประเด็นดังกล่าวกับ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล

การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
43. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเสนอรายงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ชื่อรายงานทีเ่ หมาะสม
(ข) ชื่อผูร้ บั รายงาน ตามทีก่ ําหนดโดยเงือ่ นไขของงานนั้น
(ค) การระบุ ถึงข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน ซึ่ งรวมถึงการระบุชื่อของงบ
การเงินแต่ ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงินแบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ รวมทั้งวันที่และ
รอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
(ง) ข้อ ความที่ ระบุ ว่ า ผู บ้ ริ ห ารของกิ จ การเป็ นผู ร้ บั ผิด ชอบในการจั ด ทํ า ข้อ มู ล ทาง
การเงิ นระหว่ างกาลและการแสดงข้อมู ลอย่างถู กต้องตามที่ควรตามแม่ บทการ
รายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีที่ขอ้ มู ลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย
งบการเงินแบบสมบู รณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้โดยทัว่ ไปซึ่ งจัดทําขึ้ นตามแม่บท
การรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถแสดงรายการ
อย่างถูกต้องตามทีค่ วร
(จ) ข้อ ความที่ร ะบุ ว่า ผู บ้ ริ หารของกิ จ การเป็ นผู ร้ บั ผิด ชอบในการจัด ทํ า และแสดง
ข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีของสถานการณ์อื่น
(ฉ) ข้อความทีร่ ะบุว่า ผูส้ อบบัญชีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุปจากการสอบทานต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
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(ช) ข้อความที่ระบุว่า ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาล
ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของกิจการ” และข้อความที่ระบุว่า การสอบทาน
ดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
(ซ) ข้อความที่ระบุ ว่า การสอบทานมีขอบเขตจํ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีเป็ นอย่างมาก ทําให้ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าผูส้ อบ
บัญชีจะพบเรื่องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ผูส้ อบ
บัญชีจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่ อบทานได้
(ฌ) ข้อสรุปที่ระบุว่า ผูส้ อบบัญชีพบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้ผูส้ อบบัญชีเชื่อว่าข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
ที่เกีย่ วข้องหรือไม่ ในกรณีที่ขอ้ มู ลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยงบการเงิน
แบบสมบู รณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้โดยทัว่ ไปซึ่ งจัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถแสดงรายการอย่างถู กต้อง
ตามทีค่ วร
(ญ) ข้อสรุปที่ระบุว่า ผูส้ อบบัญชีพบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้ผูส้ อบบัญชีเชื่อว่าข้อมู ลทางการเงิน
ระหว่างกาลไม่ได้จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้องในสาระสําคัญ
หรือไม่ ในกรณีของสถานการณ์อื่น
(ฎ) วันทีใ่ นรายงาน
(ฏ) ทีต่ ้ งั สํานักงานของผูส้ อบบัญชี
(ฐ) ลายมือชื่อของผูส้ อบบัญชี
ตัวอย่างของรายงานการสอบทานแสดงไว้ ในภาคผนวก 4 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
44. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้ อกําหนดทางกฎหมายซึ่งใช้ ในการควบคุมการสอบทานข้ อมูล
ทางการเงินระหว่ างกาล อาจกําหนดถ้ อยคําที่ใช้ สาํ หรั บข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีไว้ ต่างจาก
ถ้ อยคําที่บรรยายไว้ ในย่อหน้ า 43 (ฌ) หรือ 43 (ญ) ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจต้ องปฏิบัติ
ตามโดยใช้ ถ้อยคําที่กาํ หนดไว้ ดังกล่าว แต่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่ได้ อธิบายไว้
ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ในการได้ มาซึ่งข้ อสรุปยังคงเหมือนเดิม
การปฏิบตั ิแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
45. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงื่อนไขหรือให้ขอ้ สรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้องในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชี พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลต้องมีการปรับปรุง
รายการที่เป็ นสาระสําคัญเพือ่ ให้จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ในสาระสําคัญ
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46. ในกรณีท่มี ีเหตุซ่ึงทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ รับหรืออาจจะได้ รับ
ผลกระทบอย่ างมีสาระสําคัญจากการปฏิบัติแตกต่ างจากแม่ บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องและผู้บริหารไม่ ได้ แก้ ไขข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลให้ ถูกต้ อง ผู้สอบบัญชีต้อง
เสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอธิบายถึงลักษณะของการปฏิบัติท่ี
แตกต่างและระบุผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลหากคํานวณได้ ในกรณีท่ผี ้ ูสอบ
บัญชีเชื่อว่าข้ อมูลที่จาํ เป็ นต้ องมีเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอไม่ได้ รวมอยู่ในข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและ
รวมข้ อมูลที่จาํ เป็ นดังกล่าวในรายงานการสอบทานหากทําได้ โดยปกติแล้ วการเสนอรายงาน
การสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําโดยการเพิ่มวรรคอธิบายในรายงานการสอบทาน
และให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไข ตัวอย่ างรายงานการสอบทานแบบให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไข
แสดงไว้ ในภาคผนวก 5 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
47. ในกรณี ท่ี ผ ลกระทบของการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งมี
สาระสําคัญและแผ่กระจายไปในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลจนทําให้ การที่ผ้ ูสอบบัญชีให้
ข้ อสรุปอย่างมีเงื่อนไขไม่เพียงพอที่จะเปิ ดเผยลักษณะของข้ อมูลที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
หรือความไม่ครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ ผู้สอบบัญชีต้องให้ ข้อสรุปว่างบ
การเงินไม่ถูกต้ อง ตัวอย่างรายงานการสอบทานแบบให้ ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้ องแสดง
ไว้ ในภาคผนวก 7 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
การถูกจํ ากัดขอบเขต
48. โดยปกติแล้ วการถูกจํากัดขอบเขตทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถทําการสอบทานได้ เสร็จสมบูรณ์
49. ในกรณี ที่ ผู ส้ อบบัญ ชี ไ ม่ ส ามารถทํ า การสอบทานได้เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ผู ส้ อบบัญ ชี ต ้อ ง
ติดต่ อสื่อสารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและผูม้ ีหน้าที่
ในการกํากับดู แลถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทําการสอบทานได้เสร็จสมบู รณ์ และพิจารณาว่า
เหมาะสมทีจ่ ะเสนอรายงานการสอบทานหรือไม่
การถูกจํ ากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริหาร
50. ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ รับ งานสอบทานข้ อมู ล ทางการเงิน ระหว่ า งกาลหากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ทราบใน
เบื้องต้ นว่ าสถานการณ์ของงานบ่งชี้ว่าผู้สอบบัญชีจะไม่ สามารถปฏิบัติงานสอบทานได้ เสร็จ
สมบูรณ์เนื่องจากจะถูกจํากัดขอบเขตในการสอบทานโดยผู้บริหารของกิจการ
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51. ในกรณีท่ผี ้ ูบริหารจํากัดขอบเขตในการสอบทานภายหลังการตกลงตอบรับงาน ผู้สอบบัญชี
เรียกร้ องให้ ขจัดการจํากัดขอบเขตดังกล่าว หากผู้บริหารปฏิเสธที่จะขจัดการกําจัดขอบเขตนั้น
ซึ่งมีผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่ สามารถทําการสอบทานได้ เสร็จสมบูรณ์และให้ ข้อสรุปได้ ผู้สอบ
บัญชีต้องสื่อสารให้ ผ้ ูบริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทําการสอบทานได้ เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบ
บัญชีพบว่ามีเหตุท่ที าํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่ าต้ องมีการปรับปรุงรายการที่มีสาระสําคัญเพื่อให้
ข้ อมู ล ทางการเงิน ระหว่ า งกาลจั ด ทํา ขึ้น ตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งใน
สาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีส่อื สารประเด็นดังกล่าวตามแนวทางปฏิบัติท่รี ะบุในย่อหน้ าที่ 38-40
52. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีพิจารณาความรับผิดชอบทางกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมาย
รวมทั้งพิจารณาว่ามีข้อกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเสนอรายงานหรือไม่ ในกรณีท่มี ีข้อกําหนด
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่ให้ ข้อสรุปและแสดงถึงเหตุผลที่ทาํ ให้ ไม่สามารถทํา
การสอบทานได้ เสร็จสมบูรณ์ไว้ ในรายงานการสอบทาน อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบบัญชีพบว่ามี
เหตุ ท่ีทาํ ให้ ผ้ ู สอบบัญ ชีเชื่อว่ าต้ องมี การปรั บปรุงรายการที่มีสาระสํา คัญเพื่ อให้ ข้อมู ลทาง
การเงินระหว่ างกาลจัดทําขึ้นตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญ
ผู้สอบบัญชีแจ้ งเรื่องดังกล่าวในรายงานด้ วย
การถูกจํ ากัดขอบเขตกรณีอื่น
53. การถูกจํากัดขอบเขตอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์อ่นื นอกเหนือจากการถูกจํากัดขอบเขต
ซึ่งเกิดจากผู้บริหาร โดยปกติในสถานการณ์ดังกล่ าวผู้สอบบัญชีไม่ สามารถทําการสอบทาน
เสร็จสมบูรณ์และเสนอข้ อสรุปได้ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 51-52 แล้ ว อย่างไรก็ตาม
ในบางสถานการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นได้ ยาก การถูกจํากัดขอบเขตของผู้สอบบัญชีเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างชัดเจน ซึ่งแม้ มีสาระสําคัญแต่ใน
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ าไม่ กระทบต่ อข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลอย่ างแผ่ กระจาย
ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยระบุ
ว่า ยกเว้ นเรื่องที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรคอธิบายในรายงานการสอบทาน การสอบทานได้ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ และให้ ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ตัวอย่างของรายงานการสอบทาน
ที่ให้ ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก 6 ของมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้
54. ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขต่ อการตรวจสอบงบการเงินประจําปี ล่ าสุด
เนื่องจากการถูกจํากัดขอบเขตในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการถูกจํากัดขอบเขต
ดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอยู่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานการสอบทาน

20

TSRE 2410

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดําเนินงานต่อเนือ่ งและความไม่แน่นอนทีม่ ีนยั สําคัญ
55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่มวรรคเน้ นในรายงานการสอบทาน เพื่อเน้ นข้ อมูลหรือ
เหตุการณ์ใด ๆ ในหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล ซึ่งการเพิ่มวรรคเน้ น
ข้ อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ดั ง กล่ า วไม่ ก ระทบข้ อ สรุป ของผู้ ส อบบั ญ ชี วรรคดั ง กล่ า วต้ อ งแสดง
ต่อท้ ายวรรคสรุปและโดยปกติจะกล่าวถึงข้ อเท็จจริงที่ว่าข้ อสรุปไม่ได้ เป็ นแบบมีเงื่อนไขจาก
การเน้ นข้ อมูลดังกล่าว
56. ถ้ามีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพียงพอในข้อมู ลการเงินระหว่างกาล ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเพิ่ม
วรรคเน้นในรายงานการสอบทานเพื่อเน้นถึงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ห รื อ เงื่ อ นไขที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ข้อ สงสัย อย่ า งมากต่ อ ความสามารถในการ
ดําเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการ
57. ผู้สอบบัญชีอาจเสนอรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนหน้ านี้ โดยการเพิ่มวรรคเน้ นเพื่อเน้ นให้ เห็นถึงความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการ ถ้ าความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญดังกล่ าวยังคงอยู่ในงวดปั จจุบันและมี
การเปิ ดเผยข้ อมู ล อย่ า งเพี ย งพอในข้ อมู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลแล้ ว ผู้ ส อบบัญ ชี เสนอ
รายงานการสอบทานต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปัจจุบัน
โดยการเพิ่ มวรรคเน้ น เพื่ อเน้ น ให้ เ ห็น ถึง ความไม่ แ น่ น อนที่มีส าระสํา คั ญ ที่ยัง คงอยู่ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
58. ถ้ าผู้สอบบัญชีพบว่ ามีความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อาจ
ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการจากผลของ
การสอบถามหรือวิธีการสอบทานอื่น และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแล้ วในข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการ
เพิ่มวรรคเน้ นเพื่อเน้ นถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน
59. ในกรณี ข อ้ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยอย่ า งเพี ย งพอเกี่ย วกับ ความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดําเนินงาน
ต่อเนือ่ งของกิจการ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไขหรือให้ขอ้ สรุปว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม รายงานการสอบทานดังกล่าวต้องมีการกล่าวอ้างอย่าง
เฉพาะเจาะจงถึงข้อเท็จจริงของความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระสําคัญนั้น
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60. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งพิจารณาเสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลีย่ นแปลงไปโดยการเพิม่
วรรคเพื่อเน้นให้เห็ นถึงความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญที่ผูส้ อบบัญชี พบ (นอกเหนือจาก
ปั ญหาการดําเนินงานต่ อเนื่องของกิจการ) ซึ่ งการแก้ปัญหาความไม่ แน่ นอนดังกล่ าว
ขึ้ นอยู่ ก บั เหตุ ก ารณ์ใ นอนาคตและความไม่ แน่ น อนนั้น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ข้อมู ล ทาง
การเงินระหว่างกาล
ข้อพิจารณาอื่น
61. เงื่อนไขของข้ อตกลงในการรับงานรวมถึงข้ อตกลงของผู้บริหารว่าจะรวมรายงานการสอบทาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ ในเอกสารใดก็ตามที่มีข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่ระบุว่าข้ อมูลดังกล่าว
ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกิจการแล้ ว หากผู้บริหารไม่ได้ รวมรายงานการสอบทาน
ไว้ ในเอกสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาขอคําปรึกษาทางกฎหมายเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกการดําเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
62. ในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานในแบบเปลี่ยนแปลงไปและผู้บริ หารเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยไม่ ได้ รวมรายงานการสอบทานแบบที่เปลี่ยนแปลงไว้ ใน
เอกสารนั้น ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาขอคําปรึกษาทางกฎหมายเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก
การดําเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็ นไปได้ ท่จี ะถอนตัวจากการได้ รับแต่งตั้ง
เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ หรับการตรวจสอบงบการเงินประจําปี
63. ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่ อไม่จาํ เป็ นต้ องรวมข้ อมูลทุก
อย่ า งเช่ น เดี ย วกั บ งบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์ แต่ อ าจแสดงคํา อธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ แ ละการ
เปลี่ ย นแปลงที่มี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ความเข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของกิจการนับตั้งแต่วันที่ในรายงานสําหรับปี เนื่องมาจากข้ อสันนิษฐานที่ว่าผู้ใช้
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลจะสามารถเข้ าถึงงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว
เช่ น กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสถานการณ์อ่นื ผู้สอบบัญชีหารือกับ
ผู้บริหารถึงความจําเป็ นในการรวมข้ อความที่ว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลต้ องอ่านควบคู่
ไปกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วฉบับล่ าสุด ในกรณีท่ไี ม่ มีการระบุข้อความดังกล่ าว ผู้สอบ
บัญชีต้องพิจารณาว่าการไม่อ้างอิงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วฉบับล่าสุดจะทําให้ เกิด
การเข้ าใจผิดต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว และมีผลกระทบต่อ
รายงานการสอบทานหรือไม่
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เอกสารหลักฐาน
64. ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งจัดทําเอกสารหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ น
หลักฐานประกอบการให้ขอ้ สรุปของผูส้ อบบัญชี และเป็ นหลักฐานว่าการปฏิบตั ิงานสอบ
ทานเป็ นไปตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับ นี้ รวมทั้ง ข้อ กํ า หนดทางกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดทําเอกสารหลักฐานทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่มี ีประสบการณ์ซ่ึงไม่เคย
เกี่ยวข้ องกับงานนี้มาก่อนสามารถเข้ าใจลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสอบถาม
และวิธีการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่นที่ใช้ ข้ อมูลที่ได้ รับและประเด็นที่
สําคัญที่พิจารณาในระหว่างการปฏิบัติงานสอบทานรวมทั้งการจัดการกับประเด็นดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิ
65. มาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการสอบทานข้ อมู ลทางการเงินระหว่ างกาล
สําหรั บรอบบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 การปฏิบัติต ามมาตรฐาน
งานสอบทานฉบับนี้สามารถทําได้ ก่อนวันถือปฏิบัติมีผลบังคับใช้
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การนําไปใช้กบั หน่วยงานภาครัฐ
1.

ย่อหน้าที ่ 10 กํา หนดให้ผูส้ อบบัญ ชีแ ละลูก ค้า เห็ น ชอบในข้อ ตกลงเกี ย่ วกับ การรับ งาน
ย่อหน้าที ่ 11 อธิบายว่าหนังสือตอบรับงานช่วยหลีกเลีย่ งความเข้าใจผิดเกีย่ วกับลักษณะของ
งานและโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริหาร ขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ความเชือ่ มั่นทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ ลักษณะและ
รูปแบบของรายงาน โดยทั่วไปกฎหมายหรือข้อบังคับ ที ใ่ ช้ในการกํา กับงานการสอบทาน
สําหรับหน่วยงานภาครัฐจะกําหนดเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีไว้ดว้ ย ดังนัน้ การใช้หนังสือ
ตอบรับงานอาจไม่เป็ นทีแ่ พร่หลายสําหรับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การมีหนังสือตอบ
รับงานเพือ่ แสดงถึงเรือ่ งต่าง ๆ ทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที ่ 11 อาจเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ ผูส้ อบบัญชี
และลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ดังนัน้ ผูส้ อบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐพิจารณาทําความตกลง
กับลูกค้าสําหรับเงือ่ นไขของงานสอบทานโดยใช้หนังสือตอบรับงาน

2.

ในส่วนของหน่ วยงานภาครัฐ ภาระหน้าที ก่ ารตรวจสอบตามกฎหมายของผูส้ อบบัญชีอาจ
ขยายไปถึงงานอื ่นด้วย เช่น การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ในกรณีเช่นนี้ผสู ้ อบ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถหลีกเลีย่ งภาระหน้าทีด่ งั กล่าวได้ ดังนัน้ ผูส้ อบบัญชีอาจ
ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ ะไม่รบั งาน (ดูย่อหน้าที ่ 50) หรือถอนตัวจากงานสอบทาน (ดูย่อหน้าที ่ 36
และ 40 (ข)) นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐยังอาจไม่อยู่ในสถานะทีจ่ ะถอนตัว
จากการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับการตรวจสอบงบการเงินประจําปี (ดูย่อหน้าที ่ 40
(ค) และ 62)

3.

ย่อหน้าที ่ 41 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีเมือ่ มีเหตุทีท่ าํ ให้ผูส้ อบบัญชีเชือ่ ว่ามี
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดทางกฎหมาย ในหน่วยงานภาครัฐ
ผูส้ อบบัญชีอาจถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายอืน่ ให้รายงานเรือ่ งดังกล่าว
ต่อหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีก่ าํ กับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐอืน่
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ภาคผนวก 1
ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
หนังสือตอบรับงานฉบับนี้ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐาน
งานสอบทานฉบับนี้และจะต้ องได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละงาน
และสถานการณ์
เรียน คณะกรรมการบริษัท (หรือตัวแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม)
หนังสือฉบับนี้เป็ นการยืนยันความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อตกลงและวัตถุประสงค์ของข้ าพเจ้ า
ในการปฏิบัติงานสอบทานงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X1 ของ
กิจการ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง
กาล และงบกระแสเงินสดระหว่างกาล สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ เกณฑ์ในการรายงานว่ามีส่งิ ที่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าเชื่อว่ าข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลไม่ได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญ
หรื อ ไม่ การสอบทานประกอบด้ ว ยการใช้ วิ ธีก ารสอบถามบุ ค ลากรของกิจ การซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น และโดย
ปกติไม่ ได้ กาํ หนดให้ มีการสอบยันข้ อมูลที่ได้ รับมา การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลมี
ขอบเขตจํากัดกว่ าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปอย่ างมาก ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ข้ าพเจ้ าคาดว่าจะเสนอรายงานต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังนี้
[ระบุใจความของตัวอย่างรายงาน]
ผู้ บ ริ ห ารของกิจ การเป็ นผู้ รับ ผิด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลรวมทั้ง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ความรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการ
ดํารงไว้ ซ่ึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําและการแสดงข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง มี ผ ลมาจากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีท่เี หมาะสม และการประมาณการทางบัญชีท่สี มเหตุสมผล
ต่อสถานการณ์ ในการสอบทานข้ าพเจ้ าจะขอหนังสือรับรองเพื่อยืนยันคํารับรองของท่านในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบทาน นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าจะขอให้ รวมรายงานการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ไว้ ใ นเอกสารใด ๆ ก็ต ามซึ่ งได้ รวมข้ อมู ลทางการเงินระหว่ า งกาลที่ไ ด้ ระบุ ว่า ข้ อมู ลทางการเงิน
ดังกล่าวผ่านการสอบทานแล้ ว
25

TSRE 2410

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้ เป็ นการให้ ความเชื่อมั่นว่าข้ าพเจ้ าจะ
พบประเด็นที่มีนัยสําคัญซึ่งอาจพบได้ จากการตรวจสอบ นอกจากนี้ งานสอบทานของข้ าพเจ้ าไม่
สามารถให้ ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิ ดเผยการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดหรือการกระทําผิดกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งเรื่องที่มีสาระสําคัญที่ข้าพเจ้ าพบให้ ท่านทราบ
ข้ า พเจ้ า หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ งว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากพนั ก งานของท่ า นและเชื่ อ ว่ า
เจ้ าหน้ าที่เหล่ านั้นจะจัดเตรียมบันทึก เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลอื่นที่ข้าพเจ้ าร้ องขอสําหรับการ
สอบทานของข้ าพเจ้ า
[ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าสอบทานและการเรียกเก็บเงิน ตามความเหมาะสม]
หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ในปี ต่อ ๆ ไป หากไม่มีการยกเลิก แก้ ไข หรือทําสัญญาใหม่
แทน (ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง)
โปรดลงนามท้ ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่แนบมานี้คืนแก่ข้าพเจ้ า เพื่อยืนยันความเข้ าใจ
ของท่านเกี่ยวกับข้ อตกลงในการสอบทานงบการเงินของข้ าพเจ้ า
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................)
เห็นชอบตามข้ อเสนอข้ างต้ น
(ลงชื่อ) ..........................................
ชื่อและตําแหน่ง ...............................
วันที่ ...............................................
(พร้ อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท)
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ภาคผนวก 2
วิ ธีการวิ เคราะห์เปรี ยบเที ยบที่ผูส้ อบบัญชี อาจพิจารณานําไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน
สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณานําไปใช้ ในการปฏิบัติงานสอบทาน
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล ได้ แก่ วิธกี ารดังต่อไปนี้
•
เปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดที่สอบทานกับข้ อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลของงวดก่อนหน้ า ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลของงวดบัญชีเดียวกันของปี ก่อน ข้ อมูล
ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลที่ค าดหมายไว้ โ ดยผู้ บ ริ ห ารสํา หรั บ งวดปั จ จุ บั น และงบการเงิ น
ประจําปี ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว
•
เปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลงวดปั จจุ บันกับผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้
เช่น งบประมาณหรือประมาณการ (ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบยอดคงเหลือของภาษี และ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างบัญชีสาํ รองภาษีเงินได้ กับกําไรก่อนภาษีเงินได้ ในข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่ างกาลงวดปั จจุ บันกับข้ อมูลเช่ นเดียวกันใน (ก) งบประมาณ โดยคํานวณจากอัตราที่
คาดไว้ และ (ข) ข้ อมูลทางการเงินของงวดก่อน ๆ)
•
เปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลงวดปั จจุ บันกับข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงินที่
เกี่ยวข้ อง
•
เปรี ย บเทีย บจํา นวนเงิ น ที่บั น ทึ ก หรื อ อัต ราส่ ว นซึ่ ง คํา นวณจากจํา นวนที่บั น ทึก ไว้ กั บ ค่ า
คาดหมายของผู้สอบบัญชี ซึ่งกําหนดขึ้นจากการระบุและประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
คาดหวังได้ อย่ างสมเหตุสมผลว่ าพึงมีอยู่ตามความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีท่ีมีต่อกิจการและ
อุตสาหกรรมซึ่งกิจการนั้นดําเนินงานอยู่
•
เปรียบเทียบอัตราส่วนและดัชนีช้ ีวัดต่าง ๆ ของงวดระหว่างกาลปัจจุบันของกิจการกับกิจการ
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
•
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ประกอบต่ าง ๆ ของข้ อมูลทางเงินระหว่ างกาลงวด
ปั จจุ บันกับความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเนื่องในข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลของงวดก่อน ๆ เช่ น
อัตราส่วนร้ อยละของค่าใช้ จ่ายแต่ละประเภทต่อยอดขาย อัตราส่วนร้ อยละของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม และอั ต ราส่ ว นร้ อยละของการเปลี่ ย นแปลงของยอดขายต่ อ
อัตราส่วนร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้ า เป็ นต้ น
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•

เปรียบเทียบข้ อมูลที่ถูกแยกออกเป็ นส่วน ตัวอย่างวิธที ่อี าจใช้ ในการแยกข้ อมูลออกเป็ นส่วน
เช่น
o โดยรอบระยะเวลา เช่น รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ แยกเป็ นรายไตรมาส รายเดือน
หรือรายสัปดาห์
o โดยสายผลิตภัณฑ์หรือแหล่งที่มาของรายได้
o โดยสถานที่ต้ งั เช่น ตามกิจการภายในกลุ่ม
o โดยลักษณะของรายการ เช่น รายได้ ท่เี กิดจากนักออกแบบ สถาปนิก หรือ ช่าง
o โดยลักษณะหลายประการของรายการ เช่ น รายได้ จากการขายแยกตามประเภทสินค้ า
เป็ นรายเดือน
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ภาคผนวก 3
ตัวอย่างหนังสือรับรองของผูบ้ ริหาร
หนั งสือรั บรองของผู้ บ ริ ห ารในภาคผนวกนี้ ไม่ ไ ด้ จัด ทํา ขึ้น เพื่ อให้ เป็ นแบบมาตรฐาน คํา รั บ รอง
ของผู้บริหารจะแตกต่างกันไปสําหรับแต่ละกิจการและแต่ละงวดบัญชี
(ชื่อกิจการ)............................................
(วันที่).......................................................
เรียน ………..(ชื่อผู้สอบบัญชี)………………
วรรคนําในกรณีทีข่ อ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อ
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ไว้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
แบบย่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นแบบย่อ และงบกระแสเงินสดแบบย่อ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท กขค จํากัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อสรุปว่ามี
สิ่งที่เป็ นเหตุให้ ท่านเชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในสาระสําคัญหรือไม่
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
วรรคนํา ในกรณี ที่ ข อ้ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลประกอบด้ว ยงบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้โดยทัว่ ไปที่จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่งออกแบบมาเพือ่
การแสดงรายการอย่างถูกต้องตามทีค่ วร
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ไว้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ ของบริษัท กขค จํากัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อสรุปว่ามี
สิ่งที่เป็ นเหตุให้ ท่านเชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กขค จํากัด สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องหรือไม่
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ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องตามที่ควร
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันคํารับรองดังต่อไปนี้ตามความรู้และความเชื่อที่ดีท่สี ดุ ของข้ าพเจ้ า
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่อ้างถึงข้ างต้ นได้ จัดทําขึ้นและแสดงตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ าได้ จัดให้ มีบันทึกทางบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด รวมทั้งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อให้ ท่านไว้ ใช้ แล้ ว (ได้ แก่ การ
ประชุมที่จัดขึ้นในวันที่ [ระบุวันที่จัดประชุมที่เกี่ยวข้ อง])
ไม่มีรายการที่มีสาระสําคัญใดที่ยังไม่ได้ บันทึกอย่างถูกต้ องในบันทึกทางบัญชีท่ใี ช้ ใน
การจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมายใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ วหรือ
ที่เป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าเป็ นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายในและการนําการ
ควบคุมภายในไปปฏิบัติเพื่อป้ องกันและค้ นพบการทุจริตและข้ อผิดพลาด
ข้ าพเจ้ าได้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่สาํ คัญทั้งหมดเกี่ยวกับการทุจริตที่พบหรือสงสัยว่าจะมี
การทุจริตซึ่งมีผลกระทบต่อกิจการ
ข้ าพเจ้ าได้ เปิ ดเผยผลการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ข้อมูล
ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลอาจแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ
เนื่องมาจากการทุจริต
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขทั้ง
แต่ละรายการและผลโดยรวม ตามที่ได้ สรุปไว้ ในเอกสารที่แนบมานี้ไม่เป็ นสาระสําคัญ
ต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม
ข้ าพเจ้ าขอรับรองในความครบถ้ วนของข้ อมูลที่ให้ แก่ท่านเกี่ยวกับการระบุถึงบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายการหรือข้ อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้ อย่างเหมาะสมและเปิ ดเผยไว้ อย่างเพียงพอ
ตามความเหมาะสมในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
o รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงรายการขาย รายการซื้อ เงิน
ให้ ก้ ู ยืมและเงินกู้ ยืม การโอน สัญ ญาเช่ าและการรั บ ประกัน และลู กหนี้ หรื อ
เจ้ าหนี้จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
o การรับประกันซึ่งทําให้ เกิดหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการทั้งที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือด้ วยวาจา และ
o ข้ อตกลงและสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ท่ขี ายไปแล้ ว
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•

•

•

•
•
•

การแสดงและการเปิ ดเผยการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ อสมมติท่ใี ช้ สะท้ อนถึงความตั้งใจและ
ความสามารถที่จะดําเนินการใด ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงในนามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
การวัดและการเปิ ดเผยข้ อมูลมูลค่ายุติธรรม
ข้ าพเจ้ าไม่มีแผนหรือความตั้งใจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อมูลค่า
ตามบัญชีหรือการจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงไว้ ในข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล
ข้ าพเจ้ าไม่มีแผนที่จะยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หรือแผนงานหรือความตั้งใจอื่นที่จะมีผลทํา
ให้ มีสนิ ค้ าคงเหลือส่วนเกินหรือล้ าสมัย และไม่มีสนิ ค้ าคงเหลือที่แสดงด้ วยจํานวนที่สงู
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้งั หมดอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้ อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของกิจการ
ข้ าพเจ้ าได้ บันทึกหรือเปิ ดเผยรายการหนี้สนิ ทั้งหมดของกิจการ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ วและที่
อาจเกิดขึ้นในภายหน้ าอย่างเหมาะสมแล้ ว
[เพิ่มเติมคํารับรองเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ท่กี ิจการนํามาใช้ เป็ นครั้งแรกและ
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม คํา รั บ รองตามที่ก ํา หนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ ใหม่ ท่ี
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล]

ตามความรู้และความเชื่อที่ดีท่สี ดุ ของข้ าพเจ้ า ไม่มีเหตุการณ์ท่เี กิดภายหลังวันที่ในงบการเงิน
จนถึงวันที่ในหนังสือรับรองฉบับนี้ซ่ึงอาจทําให้ ต้องมีการปรับปรุงรายการหรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้ างต้ น

........................................
(ผู้บริหารระดับสูง)
........................................
(ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี)
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
งบการเงินแบบสมบู รณ์ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้โดยทัว่ ไปที่จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินซึ่งออกแบบมาเพือ่ การแสดงรายการอย่างถูกต้องตามทีค่ วร (ย่อหน้าที่ 43 (ฌ))
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ3
ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหว่ างกาลเหล่ านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิจ การ”4 การสอบทานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วย การใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้ น ข้ า พเจ้ าจึงไม่ อาจแสดงความเห็น ต่ องบการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานได้

3

4

ผู้สอบบัญชีอาจต้ องการระบุช่ือหน่วยงานที่มีหน้ าที่กาํ กับดูแลหรือเทียบเท่าซึ่งเป็ นผู้ท่กี ิจการต้ องนําส่งข้ อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล
ในกรณีท่ีทาํ การสอบทานข้ อมูล ทางการเงิน ในอดีต นอกเหนือจากข้ อมูลทางการเงิน ระหว่ างกาล ข้ อความ
ประโยคนี้ต้องกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 ซึ่งนํามาใช้ กับ
การสอบทานข้ อมูลทางการเงินในอดีตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ข้ อความส่วนอื่นของรายงานการ
สอบทานต้ องได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ตามความจําเป็ น
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ข้อสรุป
ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะการเงิน
ของบริษัท กขค จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจากการสอบทานของข้ าพเจ้ า

ลายมือชื่อ ............................................
(.........................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน............
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน ..............................
วันที่ ....................................................
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหน้าที่ 43 (ญ))
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ [แบบย่อ] งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ
งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
[แบบย่อ]5 ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิจ การ”6 การสอบทานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วย การใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่ อาจแสดงความเห็นต่ อข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุป
ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของข้ าพเจ้ า
ลายมือชื่อ .............................................
(..........................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.............
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน ..............................
วันที่ .....................................................
5
6

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 4
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ภาคผนวก 5
ตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลแบบให้ขอ้ สรุปอย่างมี
เงือ่ นไขเนือ่ งจากการปฏิบตั ิแตกต่างไปจากแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
งบการเงินแบบสมบู รณ์ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้โดยทัว่ ไปที่จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินซึ่งออกแบบมาเพือ่ การแสดงรายการอย่างถูกต้องตามทีค่ วร (ย่อหน้าที่ 43 (ฌ))
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ7
ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหว่ างกาลเหล่ านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้ อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”8 การสอบทานดังกล่าวประกอบด้ วย
การใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธกี ารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบ
ได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ได้

7
8

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 4
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เกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ตามข้ อมูลที่ฝ่ายบริหารให้ กับข้ าพเจ้ า บริษัท กขค จํากัด ไม่ ได้ บันทึกสินทรัพย์และ
หนี้สินระยะยาวสําหรับข้ อผูกพันตามสัญญาเช่ าบางสัญญา ซึ่งข้ าพเจ้ าเห็นว่ ารายการดังกล่ าวต้ อง
บันทึกเป็ นต้ นทุนของสินทรั พย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลดังกล่ าว
ชี้ใ ห้ เห็น ว่ า หากข้ อผู กพั น ตามสัญ ญาเช่ า ดั งกล่ า วได้ บัน ทึกเป็ นต้ น ทุ นของสิน ทรั พย์ ณ วัน ที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 25X1 แล้ ว สินทรั พย์จะเพิ่มขึ้น ______บาท หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น______บาท
และกํา ไรสุ ท ธิ แ ละกํา ไรต่ อ หุ้ นสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ด วั น เดี ย วกั น จะเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)
จํานวน_______บาท และ ________บาทต่อหุ้น ตามลําดับ
ข้อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ยกเว้ นเรื่องที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรคก่อน ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่างบการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้ าพเจ้ า

ลายมือชื่อ .................................................
(..............................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน .................................
วันที่ ........................................................
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหน้าที่ 43 (ญ))
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ [แบบย่อ] งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น [แบบย่อ] และงบ
กระแสเงินสด [แบบย่อ] สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
[แบบย่อ]9 ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อมู ลทางการเงิน ระหว่า งกาลโดยผู้ ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตของกิจการ”10 การสอบทานดั งกล่ า ว
ประกอบด้ วย การใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่ อาจแสดงความเห็นต่ อข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ตามข้ อมูลที่ฝ่ายบริหารให้ กับข้ าพเจ้ า บริษัท กขค จํากัด ไม่ ได้ บันทึกสินทรัพย์และ
หนี้สินระยะยาวสําหรับข้ อผูกพันตามสัญญาเช่ าบางสัญญา ซึ่งข้ าพเจ้ าเห็นว่ ารายการดังกล่ าวต้ อง
บันทึกเป็ นต้ นทุนของสินทรั พย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลดังกล่ าว
ชี้ใ ห้ เห็น ว่ า หากข้ อผู กพั น ตามสัญ ญาเช่ า ดั งกล่ า วได้ บัน ทึกเป็ นต้ น ทุ นของสิน ทรั พย์ ณ วัน ที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 25X1 แล้ ว สินทรั พย์จะเพิ่มขึ้น ______บาท หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น______บาท
และกํา ไรสุ ท ธิ แ ละกํา ไรต่ อ หุ้ นสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ด วั น เดี ย วกั น จะเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)
จํานวน_______บาท และ ________บาทต่อหุ้น ตามลําดับ

9
10
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ข้อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ยกเว้ นเรื่องที่ได้ กล่ าวไว้ ในวรรคก่อน ข้ าพเจ้ าไม่ พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทาง
การเงิน ระหว่ า งกาลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ จัด ทํา ขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้ าพเจ้ า

ลายมือชื่อ ....................................................
(..................................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน....................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน .....................................
วันที่ ............................................................
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ภาคผนวก 6
ตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมู ลทางการเงินระหว่ างกาลแบบให้ขอ้ สรุปอย่างมี
เงือ่ นไข เนือ่ งจากการถูกจํ ากัดขอบเขตการสอบทานทีไ่ ม่ได้เกิดจากฝ่ ายบริหาร
งบการเงินแบบสมบู รณ์ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้โดยทัว่ ไปที่จัดทําขึ้ นตามแม่ บทการรายงาน
ทางการเงินซึ่งออกแบบมาเพือ่ การแสดงรายการอย่างถูกต้องตามทีค่ วร (ย่อหน้าที่ 43 (ฌ))
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ า ได้ ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ11
ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหว่ างกาลเหล่ านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้ นเรื่องที่จะกล่ าวไว้ ในวรรคถัดไป ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
ของกิจการ”12 การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ วยการใช้ วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ านการเงิ น และบั ญ ชี และการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บและวิ ธี ก ารสอบทานอื่ น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํา กัดกว่ าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่
สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
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เกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไข
เนื่องจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ ท่ีสาํ นักงานสาขาแห่ งหนึ่งในวันที่ (ระบุวันที่) ได้
ทําลายบันทึกทางบัญชีของลูกหนี้ของกิจการ ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้จาํ นวน
เงินรวม_______ บาท ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่ างกาลได้ กิจการอยู่ ในระหว่ างการจัดเตรียม
บันทึกทางบัญชีเหล่านั้นขึ้นมาใหม่และยังไม่ม่นั ใจว่าบันทึกทางบัญชีท่จี ัดทําขึ้นมาใหม่น้ ีจะใช้ สาํ หรับ
บัญ ชี ลูกหนี้ และค่ า เผื่อหนี้ สงสัย จะสูญ ที่เกี่ยวข้ อ งได้ หากข้ า พเจ้ า สามารถสอบทานบัญ ชี ลูก หนี้
ดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าอาจพบเหตุท่แี สดงว่าอาจจําเป็ นต้ องมีรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าว
ข้อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ยกเว้ นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่งข้ าพเจ้ าอาจพบหากไม่เกิด
สถานการณ์ตามที่กล่าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดําเนินงาน
และกระแสเงิ น สดสํา หรั บ งวดสามเดือนสิ้น สุด วัน เดี ยวกัน โดยถู กต้ อ งตามที่ค วรในสาระสํา คั ญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้ าพเจ้ า

ลายมือชื่อ ...................................................
(...............................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน..................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน ...................................
วันที่ ..........................................................
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหน้าที่ 43 (ญ))
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ [แบบย่อ] งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ
งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
[แบบย่อ]13 ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้ นเรื่องที่จะกล่ าวไว้ ในวรรคถัดไป ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
ของกิจการ”14 การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ วยการใช้ วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ านการเงิ น และบั ญ ชี และการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บและวิธ ีก ารสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่ าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่
สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไข
เนื่องจากผลของเหตุการณ์ไฟไหม้ ท่ีสาํ นักงานสาขาแห่ งหนึ่งในวันที่ (ระบุวันที่) ได้
ทําลายบันทึกทางบัญชีของลูกหนี้ของกิจการ ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถสอบทานบัญชีลูกหนี้จาํ นวน
เงิน รวม_______ บาท ซึ่ งรวมอยู่ ใ นข้ อมู ล ทางการเงิน ระหว่ า งกาลได้ กิจ การอยู่ ใ นระหว่ า งการ
จัดเตรียมบันทึกทางบัญชีเหล่านั้นขึ้นมาใหม่และยังไม่ม่นั ใจว่าบันทึกทางบัญชีท่จี ัดทําขึ้นมาใหม่น้ ีจะ
ใช้ ส ํา หรั บ บั ญ ชี ลู ก หนี้ และค่ า เผื่ อ หนี้ สงสัย จะสูญ ที่เ กี่ย วข้ อ งได้ หากข้ า พเจ้ า สามารถสอบทาน
บัญชีลูกหนี้ดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าอาจพบเหตุท่แี สดงว่าอาจจําเป็ นต้ องมีรายการปรับปรุงต่อข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าว

13
14

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 4
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ข้อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
ยกเว้ นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่งข้ าพเจ้ าอาจพบหากไม่เกิด
สถานการณ์ตามที่กล่ าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวไม่ได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญ
จากการสอบทานของข้ าพเจ้ า

ลายมือชื่อ ..................................................
(...............................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน ..................................
วันที่ .........................................................
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ภาคผนวก 7
ตัว อย่ า งรายงานการสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลแบบให้ข ้อ สรุ ป ว่ า
งบการเงิ น ไม่ ถูก ต้อ งเนื่อ งจากการปฏิ บตั ิ แ ตกต่ า งไปจากแม่ บ ทการรายงานทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
งบการเงินแบบสมบูรณ์ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้โดยทัว่ ไปที่จัดทําขึ้ นตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินซึ่งออกแบบมาเพือ่ การแสดงรายการอย่างถูกต้องตามทีค่ วร (ย่อหน้าที่ 43 (ฌ))
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ15
ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหว่ างกาลเหล่ านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิจ การ”16 การสอบทานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วยการใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้ น ข้ า พเจ้ าจึงไม่ อาจแสดงความเห็น ต่ องบการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานได้

15
16

ดูหมายเหตุ 3
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เกณฑ์ในการสรุปว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
ในงวดบัญชีปัจจุ บันฝ่ ายบริหารของกิจการไม่ได้ นาํ งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากฝ่ ายบริหารเห็นว่าการจัดทํางบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมี
ผู้ถือหุ้นใหม่ซ่ึงเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นมาก การปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้ มีการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีทุก
รายการในงบการเงินระหว่างกาลนี้จะแตกต่างไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
จากการสอบทานของข้ าพเจ้ า เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้ นาํ มา
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ ในวรรคก่อน งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึงไม่ได้
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลายมือชื่อ ..................................................
(................................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน..................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน ...................................
วันที่ ..........................................................
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอื่น (ย่อหน้าที่ 43 (ญ))
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ (ชื่อผู้รับรายงานที่เหมาะสม)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน [แบบย่อ] ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ [แบบย่อ] งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น [แบบย่อ] และ
งบกระแสเงินสด [แบบย่อ] สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
[แบบย่อ]17 ของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อสรุปเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้ าพเจ้ า
วรรคขอบเขตการสอบทาน
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิจ การ”18 การสอบทานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วยการใช้ วิธกี ารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่ าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่ อาจแสดงความเห็นต่ อข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ในการสรุปว่าข้อมูลทางการเงินไม่ถกู ต้อง
ในงวดบัญชีปัจจุ บันฝ่ ายบริหารของกิจการไม่ได้ นาํ งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากฝ่ ายบริหารเห็นว่าการจัดทํางบการเงินรวมไม่เหมาะสมเพราะมีผ้ ู
ถือหุ้นใหม่ซ่ึงเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นมาก การปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหากบริษัทได้ มีการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีทุก
รายการในข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จะแตกต่างไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ

17
18

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 4
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อสรุปว่าข้อมูลทางการเงินไม่ถกู ต้อง
จากการสอบทานของข้ าพเจ้ า เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้ นาํ มา
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ ในวรรคก่อน ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจึง
ไม่ได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญ

ลายมือชื่อ .................................................
(..............................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน................
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน .................................
วันที่ ........................................................
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