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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ –
การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม”

(เดิมชื่อ ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ
รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)
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AUDITS OF GROUP FINANCIAL STATEMENTS 

BACKGROUND

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง), ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ รวมถึงงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้องกับ ข้อพิจารณาพิเศษส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่มีผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกลุ่มกิจการด้วย โดย “กระบวนการจัดท างบการเงินรวม” ที่ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่เพียงอ้างอิงถึงการจัดท า
งบการเงินรวมตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ยังรวมการน าเสนองบการเงินผนวกรวมและการรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
หน่วยธุรกิจต่างๆ เช่น สาขาหรือส่วนงาน
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ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อ้างถึงหรือขยายความการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอ่ืนเพื่อใช้กับ
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง), มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230, 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300, มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330

มาตรฐานฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)
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1. ภาพรวม
2. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
4. การบริหารและการได้มาซึ่งคุณภาพการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
5. การวางแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
6. การตอบสนองความเสี่ยง
7. ความมีสาระส าคัญ
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
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1. ภาพรวม

วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เพื่อที่จะ 

สนับสนุนให้เกิดคุณภาพงานทีม่ากขึ้นระหว่างผู้สอบบัญชี
ของกลุ่มกิจการ และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

สนับสนุนให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการระหว่างผู้สอบบัญชี
ของกลุ่มกิจการ และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ส่งเสริมเกี่ยวกับความส าคัญของการใช้การสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแตล่ะคนตลอดช่วงการตรวจสอบกลุ่มกิจการรวมถึง
การพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอิสระ
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ใช้การก าหนดความเสี่ยงเป็นกรอบในการวางแผนและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งในการตรวจสอบงบการเงินของกลุม่กิจการ

Why did the IAASB introduce the risk-based approach? 
- สอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐาน TSA 315 (ปรับปรุง 2564) และ TSA 330
- มุ่งเน้นในเรื่องของการก าหนดและประเมินความเส่ียงต่อให้สอดคล้องกับความมีสาระส าคัญของ

งบการเงินรวม เพื่อออกแบบการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
- มุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบแผนงานตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ และ

เหมาะสมของการตรวจสอบงบการเงินรวม

ENCOURAGING PROACTIVE MANAGEMENT OF QUALITY

WHERE: 
AT WHICH  

COMPONENTS 

WHAT: 

AUDIT WORK 

BY WHOM: 
RESOURCES 

NEEDED 

ภายใต้การตรวจสอบตามความเสี่ยง (the risk-based approach) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มควรจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ในทุก ๆ กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ

RISK-BASED APPROACH

1. ภาพรวม
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ENCOURAGING PROACTIVE MANAGEMENT OF QUALITY 

TSA 600 (ปรับปรุง) ขยายความให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ที่
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบพิจารณาว่ามีการมอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องก าหนด
ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

TSA 600 (ปรับปรุง) ให้ความชัดเจน และให้แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ เช่น ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลที่ก าหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ 
รวมถึงหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

Managing and Achieving Quality in a Group Audit

Restrictions on Access to Information and People

1. ภาพรวม
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ENCOURAGING PROACTIVE MANAGEMENT OF QUALITY 

TSA 600 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการจะต้องก าหนดความมีสาระส าคัญ
ในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มส าหรับแต่ละกิจการภายในกลุ่มทีม่ีการปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบส าหรับข้อมูลทางการเงินทีน่ าไปรวมในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

Materiality Considerations

1. ภาพรวม
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KEEPING THE GROUP AUDIT STANDARD FIT FOR PURPOSE

ความเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง TSA 600 

(ปรับปรุง)

TSA 600 (ปรับปรุง) 
อ้างถึงหรือขยายความ
การประยุกต์มาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับอื่น
เพื่อใช้กับการตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ

มาตรฐานพื้นฐานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง : 

TSA220, 230, 300, 
315 (ปรับปรุง 2564), 

330

1. ภาพรวม
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KEEPING THE GROUP AUDIT STANDARD FIT FOR PURPOSE 

TSA 600 (ปรับปรุง) ส่งเสริมในเรื่องของเอกสารหลกัฐานซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เรื่อง เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 
โดยเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจ าเป็นต้องมีเพียงพอ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และไมเ่กี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบนั้นมา
ก่อน สามารถเข้าใจลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้
หลักฐานที่ได้รับและข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกับเรื่องส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมถึง เรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับการจ ากัดการเข้าถึง
บุคคลหรือข้อมูลภายในกลุ่มกิจการด้วย

Documentation

TSA 600 (ปรับปรุง) มุ่งเน้น และให้ความส าคัญในเรื่องของการที่ผู้สอบบัญชี
ของกลุ่มกิจการต้องประเมินว่ามีความจ าเป็นต้องสอบทานเอกสารหลักฐาน
ของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่ และ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะส่งผลต่อ การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าว

1. ภาพรวม
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EMPHASIZING THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL SKEPTICISM

TSA 600 (ปรับปรุง) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 โดยก าหนดให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

1. ภาพรวม

• การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และการสอบทานงานของบุคคลเหล่านั้น
โดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ และ

• ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ จะต้องประเมินว่า ได้รับหลักฐานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ภายใต้กลุ่มกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ



17/03/2566 15

HOW IS SCALABILITY ADDRESSED? 

TSA 600 (ปรับปรุง) น าเสนอหลักการเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการทุกประเภท 
ไม่ค านึงถึงขนาดหรือความซับซ้อน โดยจะให้ความส าคัญกับ

• การระบุ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ และ

• การก าหนดความมีสาระส าคัญเมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
กลุ่มกิจการซึ่งสอดแทรกอยู่ในมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ในหลายบริบท

1. ภาพรวม
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2. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี

17

ฉบับปัจจุบัน (ย่อหน้าที่ 8) ฉบับใหม่ (ย่อหน้าที่ 13)

เพื่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอย่างชัดเจนเก่ียวกับ
ขอบเขตและเวลา ของงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจการภายในกลุ่ม และข้อตรวจพบ

มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ตลอดการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและ
ช่วงเวลาของงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการประเมินส าหรับผลของ
งานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

เพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มและกระบวนการจัดท างบ
การเงินรวม เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินของกลุ่มกิจการในส่วนที่มี
สาระส าคัญทั้งหมดถูกจัดท าตามแม่บทการรายงานทางเงินที่น ามาใช้
หรือไม่

พิจารณาว่าสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่ม
กิจการหรือไม่ (ในกรณีของการรับงานใหม่และการรับงานต่อเนื่องส าหรับงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ)

ประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอหรือไมจ่ากวิธีการ
ตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

ไม่มีข้อก าหนดเรื่องนี้ ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินของกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือข้อผิดพลาด รวมทั้งวางแผนและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมนิไว้อย่าง
เหมาะสม17/03/2566
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3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
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(ก) ความเสี่ยงจากการรวม
(Aggregation Risk)

โอกาสที่จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงที่ยงั
ไม่ถูกแก้ไขและที่ไม่ถูกตรวจพบจะมีจ านวนสูงกว่าความมี
สาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม

(ข) กิจการภายในกลุ่ม
(Component)

กิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารของ
กลุ่มกิจการ หรือผู้บริหารของกิจการภายใน
กลุ่มจัดท าข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมอยู่ใน
งบการเงินของกลุ่มกิจการ

กิจการ หน่วยธุรกิจ หน้าที่งาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ (หรือ
การรวมกันของกิจการ หน่วยธุรกิจ หน้าที่งาน หรือกิจกรรม
ทางธุรกิจ) ที่ก าหนดโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ

(ค) ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม
(Component Auditor)

ผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มเพื่อ
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตามการร้องขอของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน
กลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ  ผู้สอบ
บัญชีของกิจการภายในกลุ่มเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
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(ง) ผู้บริหารของกิจการภายใน
กลุ่ม (Component 
Management)

ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

ผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจการภายในกลุ่ม (อ้างย่อหน้า ก24)
ก24. ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหมายถึง ผู้บริหารที่
รับผิดชอบข้อมูลทางการเงินหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่
กิจการหรือหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ  
เมื่อผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน
ของกิจการหรือหน่วยธุรกิจบางแห่งรวมกันเป็นกิจการ
ภายในกลุ่มกิจการหนึ่ง ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
หมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบข้อมูลทางการเงินหรือการ
ประมวลผลรายการซึ่งมีการน าวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการภายในกลุ่มนั้นๆ ไปปฏิบัติ

ความมีสาระส าคัญ (ง) ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม = 
ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ง
ก าหนดโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

(จ) ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายใน
กลุ่ม = จ านวนเงินที่ก าหนดโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมให้อยู่ในระดับต่ าที่เหมาะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่ม

3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
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กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ / ผู้สอบบัญชีของ
กลุ่มกิจการ

(ฌ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
หุ้นส่วน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ 
และพนักงาน ซ่ึงก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของ
กลุ่มกิจการ สื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม และ
ประเมินข้อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ซ) ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ และสมาชิกอื่น
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบใน
เรื่องต่อไปนี้
1) การก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการและ

แผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
2) การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม รวมทั้งการสอบทานงานของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าว

3) การประเมินข้อสรุปที่ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุม่
กิจการ

(ญ) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นในส านักงาน ซึ่งรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการซ่ึงออกในนามของส านักงาน

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ ที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ

3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ

2117/03/2566



ฉบับปัจจุบัน ฉบับใหม่

งบการเงินของ
กลุ่มกิจการ

(ญ) งบการเงินซึ่งรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
มากกว่าหนึ่งกิจการภายในกลุ่ม ค าว่า “งบการเงินกลุ่มกิจการ” 
รวมถึงการรวมงบการเงินโดยการรวมข้อมูลทางการเงิน ที่จัดท า
โดยหลายกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งไม่มีบริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

(ฎ) งบการเงินที่รวมข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือหน่วยธุรกิจหนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยผ่าน
กระบวนการจัดท างบการเงินรวม เพื่อ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี้ 
กระบวนการจัดท างบการเงินรวมรวมถึง
(1) การจัดท างบการเงินรวม การรวมกันตาม
สัดส่วน หรือการบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
(2) การน าเสนอในงบการเงินผนวกรวมเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจ ที่ไม่
มีบริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการ
บริหารงานร่วมกัน 
(3) การรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
หน่วยธุรกิจ เช่น สาขาหรือส่วนงาน

3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
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(ฏ) การควบคุมที่
ระดับกลุ่ม

การควบคุมที่ถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติและคงไว้โดยผู้บริหารของ
กลุ่มกิจการ ในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

(ไม่อ้างถึงแล้วแต่แนวคิดยังอยู่ และเพิ่มค าอธิบาย
เรื่อง “การควบคุมที่ใช้ร่วมกัน” และ “กิจกรรมที่
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง”)

(ฐ) กิจการภายใน
กลุ่มที่มีนัยส าคัญ 

กิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่งที่ก าหนดโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการว่า (1) เป็นกิจการที่มีนัยส าคัญทางการเงินต่อ
กลุ่มกิจการ หรือ (2) โดยลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะน่าจะมี
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ไม่มีค านิยาม แต่แต่เทียบเคียงได้กับค าว่า
“กิจการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ” แทน)

3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
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16. ในการประยุกต์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)  ผู้สอบ
บัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการถูกก าหนดให้ต้องรับผิดชอบ
โดยรวมในการบริหารและการได้มาซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ในการนี้ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้อง
(ก) รับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่

มุ่งเน้นพฤติกรรมที่คาดหวังจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(ข) มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ซึ่งรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม จนถึงระดับที่ผู้สอบ
บัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้เกณฑ์ในการพิจารณาว่า
ดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้และข้อสรุปที่ได้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 
ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบกลุ่มกิจการนั้น

17/03/2566
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ฉบับปัจจุบัน ฉบับใหม่

12. ... กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่ม
กิจการอย่างเพียงพอที่จะก าหนดว่ากิจการภายในกลุ่มใดน่าจะเป็น
กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญ

22. ... ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องก าหนด
(ก)  กิจการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ข)  ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

9(ฐ). กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญ หมายถึง กิจการภายในกลุ่ม
กิจการหน่ึงที่ก าหนดโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่า 
(1) เป็นกิจการที่มีนัยส าคัญทางการเงินต่อกลุ่มกิจการ หรือ 
(2) โดยลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะน่าจะมีความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

ก5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจใช้อัตราร้อยละของ
ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกเลือกเป็นเกณฑ์ เพื่อใช้ช่วยในการระบุกิจการภายใน
กลุ่มที่มีนัยส าคัญทางการเงิน

ก51. กิจการภายในกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
• ลักษณะของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการภายในกลุ่ม
• สัดส่วนของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญในงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการที่กระจายอยู่ตามกิจการภายในกลุ่ม โดยพิจารณาในแง่ของขนาดและลักษณะของสินทรัพย์ 
หน้ีสิน และรายการ ซึ่งมีอยู่ตามสถานที่หรือหน่วยธุรกิจ เทียบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
• การคาดการณ์ว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับประเภทของรายการ 
ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญทั้งหมดในงบการเงินของกลุ่มกิจการจากงาน
ตรวจสอบที่วางแผนไว้ส าหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ระบุ
• ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องของการควบคุมที่พบในกิจการ
ภายในกลุ่มจากการตรวจสอบงวดก่อน
• ลักษณะและขอบเขตของการใช้การควบคุมร่วมกันทั่วทั้งกลุ่มกิจการ และหากคลา้ยคลึงกัน กลุ่มกิจการ
รวมศูนย์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร17/03/2566

5. การวางแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
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• ร่างมาตรฐานฉบับใหม่เน้นการท าความเข้าใจกลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ แม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องและระบบควบคุมภายในของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) 
เพื่อระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

• นอกจากนี้ ร่างมาตรฐานฉบับใหม่นี้ มีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาขยายความในกรณี
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ  โดยรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีส่วนร่วม:

1. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

2. ทรัพยากรของงานตรวจสอบ

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4. การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (มีรายละเอียดมากขึ้น)
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2. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
3. ค าจ ากัดความที่น่าสนใจ
4. การบริหารและการได้มาซึ่งคุณภาพการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
5. การวางแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
6. การตอบสนองความเสี่ยง
7. ความมีสาระส าคัญ

29

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ

17/03/2566



30

ฉบับปัจจุบัน ฉบับใหม่

26-30. มีการก าหนดประเภทของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่มี
นัยส าคัญและกิจการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กิจการ
ภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญ

37. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา 
และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่จะใช้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดกิจการ
ภายในกลุ่มที่จะปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมทั้งลักษณะ 
ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่จะน าไปปฏิบัติที่กิจการภายในกลุ่มเหล่านั้น

17/03/2566
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21. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยรวม เมื่อก าหนด

กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มกิจการ
(ข) ในบางสถานการณ์ ... ความมีสาระส าคัญส าหรับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล
(ค) ความมีสาระส าคัญของกิจการภายในกลุ่ม ส าหรับกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทาน
เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระส าคัญของ
กิจการภายในกลุ่มต้องต่ ากว่าความมีสาระส าคัญของงบการเงินของกลุ่ม
กิจการ เพื่อลดความเป็นไปได้ส าหรับกรณีที่ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินกลุ่มกิจการทั้งที่ไม่ถูกแก้ไขและตรวจไม่พบ
สูงเกินกว่าความมีสาระส าคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ให้อยู่ใน
ระดับต่ าอย่างเหมาะสม 

(ง) ขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ที่ไม่สามารถอ้างได้อย่าง
แน่ชัดว่าไม่ส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

35. ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องก าหนด

(ก) ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายใน
กลุ่ม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากการรวม ความมี
สาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกิจการภายในกลุ่มต้อง
ต่ ากว่าความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
กิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก116–ก120)

(ข) จ านวนขั้นต่ าที่จะต้องสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม
กิจการทราบเมื่อพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ในข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่มีจ านวนสูง
กว่านั้น  จ านวนขั้นต่ าดังกล่าวต้องไม่สูงกว่าจ านวนทีไ่ม่
ส าคัญอย่างแน่ชัดส าหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก121)

7. ความมีสาระส าคัญ
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บทส่งท้าย

สามารถอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) ฉบับร่างทั้งฉบับได้ที่ Click

หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลร่างมาตรฐานสามารถส่งความคิดเห็นมาได้ที่ 
auditing@tfac.or.th หรือสามารถส่งผ่าน google form Click ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566

17/03/2566

https://acpro-std.tfac.or.th/test_std/uploads/images/หน้ารวมมาตรฐานการสอบบัญชี/-ร่าง-มาตรฐานการสอบบัญชี%20รหัส%20600%20(ปรับปรุง).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAjCpVTVmhhajlUvFSCKgQ97X13HVzUrvuQX5iK8xRhCAeQ/viewform
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Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
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THANK YOU

3/17/2023
มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสาน

วิชาชีพบัญชี
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