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ของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่ างประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุ มัติคือข้ อความที่เผยแพร่ เป็ น
ภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 600 - ข้ อพิจารณาพิเศษ
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ
รวมถึงงานของผูส้ อบบัญชีอื่น
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
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กลุ่มกิจการ
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ความมีสาระสําคัญ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
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การติดต่ อสื่อสารกับผู้บริ หารของกลุ่มกิจการและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของ
กลุ่มกิจการ
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
กิจการภายในกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กบั การตรวจสอบตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือ
เหตุผลอื่น
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ
การรับงานใหม่และการรับงานต่อเนื่อง
กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ
การทําความเข้ าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของ
กลุ่มกิจการ
การทําความเข้ าใจผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ความมีสาระสําคัญ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
การติดต่อกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
การประเมินความเหมาะสมอย่างเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารกลุ่มกิจการและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของ
กลุ่มกิจการ
ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข กรณีท่กี ลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่ มกิจการไม่ สามารถได้ รับ หลั กฐานการสอบบัญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่ างเพี ยงพอ ซึ่ งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ภาคผนวก 2 ตัวอย่ างของสถานการณ์ท่ีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกลุ่มกิจการ
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างของเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจแสดงถึงความเสี่ยงของ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ
ภาคผนวก 4 ตัวอย่างคํายืนยันของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ภาคผนวก 5 ข้ อกําหนดและข้ อมูลเพิ่ มเติมที่รวมอยู่ ใ นหนั งสือคํา สั่งของกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการ

ก1
ก2-ก7
ก8-ก9
ก10-ก21
ก22
ก23–ก31
ก32-ก41
ก42–ก46
ก47-ก55
ก56
ก57-ก60
ก61-ก63
ก64-ก66

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เรื่อง “ข้ อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม
กิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง
“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี”

4

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใช้ กบั การตรวจสอบกลุ่มกิจการ และกล่าวถึงข้ อพิจารณาพิเศษ
ซึ่งใช้ กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้ อพิ จารณาซึ่งเกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม

2.

ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เป็ นประโยชน์เมื่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้ อง
กับผู้สอบบัญชีอ่นื ในการตรวจสอบงบการเงินซึ่งไม่ใช่งบการเงินกลุ่มกิจการ โดยปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์เท่าที่จาํ เป็ น ตัวอย่างเช่ น ผู้สอบบัญชีอาจนําผู้สอบบัญชีอ่นื มาเพื่อร่ วมการ
สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ หรือการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในสถานที่ท่ี
ห่างไกล

3.

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกกําหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับหรือเพื่อเหตุผลอื่น
ให้ แสดงความเห็นการตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่ง กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจใช้ หลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นการตรวจสอบต่ องบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
สําหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ยังคงนํามาใช้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

4.

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2201 ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการ
ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีรั บ ผิ ด ชอบงานกลุ่ ม กิจ การที่ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบกลุ่ มกิจ การ
รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีท่ี
รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการด้ วยเช่นกัน

5.

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการใช้ ข้อกําหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
โดยไม่คาํ นึงว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 220 ในขณะที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14 และ 15
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6.

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี เป็ นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน และความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีจะตรวจไม่พบการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าว2 ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี รวมถึง
ความเสี่ย งที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม อาจตรวจไม่ พ บการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงในข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งเป็ นสาเหตุในการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่ อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ งบการเงิน ของกลุ่ ม กิจ การ และความเสี่ยงที่กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการอาจตรวจไม่พบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงนี้
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงสถานการณ์ท่ีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่ม
กิจการพิจารณาเมื่อกําหนด ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของความเกี่ยวข้ องกับวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงและวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม วัตถุประสงค์ของความเกี่ยวข้ องนี้คือ
การได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่ างเพี ยงพอเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

วันถือปฏิบตั ิ
7.

2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก32
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วัตถุประสงค์
8.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อพิจารณาว่าจะเป็ นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่
(ข) ถ้ าเป็ นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกิจการ
(1) เพื่ อติด ต่ อสื่อสารกับ ผู้ สอบบัญ ชี ของกิจการภายในกลุ่ มอย่ างชั ดเจนเกี่ยวกับ
ขอบเขตและเวลา ของงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจการภายใน
กลุ่ม และข้ อตรวจพบ
(2) เพื่อได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่มและกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม เพื่อแสดง
ความเห็นว่ างบการเงินกลุ่มกิจการในส่วนที่มีสาระสําคัญทั้งหมดถูกจัดทําโดย
สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางเงินที่นาํ มาใช้ หรือไม่

คําจํ ากัดความ
9.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) กิจการภายในกลุ่ม หมายถึง กิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
หรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มจัดทําข้ อมูลทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของ
กลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก4)
(ข) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้สอบบัญชีซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มเพื่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตามการร้ องขอ
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
(ค) ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทําข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่ม
(ง) ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ความมีสาระสําคัญของกิจการ
ภายในกลุ่ม ซึ่งกําหนดโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการ
(จ) กลุ่มกิจการ หมายถึง กิจการภายในกลุ่มทั้งหมด ซึ่งข้ อมูลทางการเงินรวมอยู่ในงบ
การเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการหนึ่งกลุ่มมีมากกว่าหนึ่งกิจการภายในกลุ่มเสมอ
(ฉ) การตรวจสอบกลุ่มกิจการ หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ
(ช) ความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หมายถึง การแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ
ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
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(ซ) ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีหรือบุคคลอื่นในสํานักงาน
ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ของกลุ่มกิจการซึ่งออกในนามของสํานักงาน กรณีท่มี ีผ้ ูสอบบัญชีร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานร่วมและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วม คือ
ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชี
ร่วมหรืองานที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับงานของผู้สอบบัญชีร่วมอื่น
(ฌ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงาน รวมถึง
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ และพนักงาน ซึ่งกําหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ
กลุ่มกิจการโดยรวม ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม และประเมินข้ อสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
(ฌ) งบการเงินของกลุ่มกิจการ หมายถึง งบการเงินซึ่งรวมข้ อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มมากกว่าหนึ่งกิจการภายในกลุ่ม คําว่า “งบการเงินกลุ่มกิจการ” รวมถึงการ
รวมงบการเงินโดยการรวมข้ อมูลทางการเงิน ที่จัดทําโดยหลายกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งไม่มี
บริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
(ญ) ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบสําหรับการจัดทํางบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ
(ฎ) การควบคุมที่ระดับกลุ่ม หมายถึง การควบคุมที่ถูกออกแบบ นําไปปฏิบัติและคงไว้ โดย
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
(ฏ) กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ หมายถึง กิจการภายในกลุ่มกิจการหนึ่งที่กาํ หนดโดย
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่า (1) โดยลําพังแล้ วเป็ นกิจการภายในกลุ่มที่มี
นัยสําคัญทางการเงินต่อกลุ่มกิจการ หรือ (2) โดยลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะน่าจะ
มีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5-ก6)
10. การอ้ างถึง “แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ ” หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่
ใช้ กบั งบการเงินของกลุ่มกิจการ การอ้ างถึง “กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม” รวมถึง
(ก) การรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุ่มในงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
การรวมกันตามสัดส่วน หรือวิธสี ่วนได้ เสียหรือวิธรี าคาทุน และ
(ข) ผลจากการรวมงบการเงินของข้ อมูลทางการเงินของหลายกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งไม่มี
บริษัทใหญ่ แต่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
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ข้อกําหนด
ความรับผิดชอบ
11. ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และ
การปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกับ งานตรวจสอบกลุ่ ม กิจ การให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
ข้ อกําหนดตามข้ อบังคับและกฎหมายที่นาํ มาใช้ และการออกรายงานของผู้สอบบัญชีว่าเหมาะสม
ตามสถานการณ์หรือไม่3 ซึ่งเป็ นผลให้ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
จะต้ องไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เว้ นแต่กฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดให้
รวมการอ้ างถึงดังกล่าว ถ้ าการอ้ างถึงดังกล่าวถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ รายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะต้ องแสดงว่ า การอ้ า งถึ ง มิ ไ ด้ ลดความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี
รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการหรือสํานักงานของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการสําหรับ
การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก9)
การรับงานใหม่และการรับงานต่อเนือ่ ง
12. เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ
ต้ องให้ ข้อสรุปว่ าสามารถคาดหวังได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม และข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
หรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์น้ ี กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของกลุ่ มกิจการว่ ามี ความเพี ยงพอที่จ ะ
กําหนดว่ากิจการภายในกลุ่มน่าจะเป็ นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ ในขณะที่ผ้ ูสอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มดังกล่ าว
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้ องประเมินว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
จะสามารถมีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเหล่านั้นตามขอบเขตที่
จําเป็ น เพื่อให้ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก10-ก12)
13. หากผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการสรุปว่า
(ก) เป็ นไปไม่ได้ ท่กี ลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเนื่องมาจากข้ อจํากัดโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
(ข) ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของความไม่ สามารถนี้ จะส่ งผลต่ อการไม่ แสดงความเห็นต่ อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ4
3
4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 15
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 เรื่อง “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
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ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้ อง
• ในกรณีของงานใหม่ ไม่ควรรับงาน หรือในกรณีของการรับงานต่อเนื่อง ควรถอนตัวจาก
งาน หากการถอนตัวสามารถทําได้ ภายใต้ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรือ
• ในกรณีท่ก
ี ฎหมายหรือข้ อบังคับห้ ามผู้สอบบัญชีปฎิเสธงาน หรือกรณีท่กี ารถอนตัวจาก
งานไม่ สามารถทําได้ หลังจากที่ได้ ปฏิบัติการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการตาม
ขอบเขตที่เป็ นไปได้ แล้ ว ต้ องไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก13-ก19)
ข้อตกลงในงาน
14. ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้ องเห็นชอบกับข้ อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ
โดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2105 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก21)
กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ
15. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องกําหนดกลยุทธ์การตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยรวม
และต้ องพั ฒนาแผนการตรวจสอบกลุ่ มกิจการโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 3006
16. ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีรั บ ผิด ชอบงานกลุ่ มกิจ การต้ อ งสอบทานกลยุ ท ธ์ก ารตรวจสอบกลุ่ ม กิจ การ
โดยรวมและแผนการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)
การทําความเข้าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ
17. ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อัน เป็ นสาระสํา คั ญ โดยการทํา ความเข้ า ใจกิจ การและสภาพแวดล้ อ มของกิจ การ 7 กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ อง
(ก) ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของกลุ่ ม
กิจการ รวมถึงการควบคุมที่ระดับกลุ่ม เพิ่มเติมจากความเข้ าใจที่ได้ มาระหว่างขั้นตอน
การรับงานใหม่หรือการรับงานต่อเนื่อง
(ข) ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงคําสั่งที่ออกโดยผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก29)

5
6
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เรื่อง “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เรื่อง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 7-12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เรื่อง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
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18. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องมีความเข้ าใจซึ่งเพียงพอต่อ
(ก) การยืนยันหรือปรับปรุงการกําหนดเริ่มแรกของกิจการภายในกลุ่มที่น่าจะมีนัยสําคัญ
(ข) การประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ของงบการเงินของกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด8 (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก30-ก31)
การทําความเข้าใจผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
19. ถ้ ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ วางแผนที่จะขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่ ม ปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกับ ข้ อ มู ล ทางการเงิน ของกิจ การภายในกลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องทําความเข้ าใจในเรื่องต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32-ก35)
(ก) ผู้สอบบัญชีกจิ การภายในกลุ่ม เข้ าใจและจะปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ และมีความเป็ นอิสระหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก37)
(ข) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก38)
(ค) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ สามารถมีส่วนเกี่ยวข้ องในงานของผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มตามขอบเขตที่จาํ เป็ นเพื่อได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอหรือไม่
(ง) ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม ดํา เนิ น งานภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ข้ อ บั ง คั บ
ในการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีมีการนํามาใช้ อย่างจริงจังหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก36)
20. ถ้ าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดเรื่องความเป็ นอิสระที่เกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมีความกังวลอย่างมาก
เกี่ยวกับสถานการณ์อ่นื ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 19(ก) ถึง (ค) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการควรได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งเกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ทางการเงิ น ของกิจ การภายในกลุ่ ม โดยไม่ ต้ อ งขอให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก39-ก41)
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315

11

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความมีสาระสําคัญ
21. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก42)
(ก) ความมีส าระสํา คัญ สํา หรั บ งบการเงิน ของกลุ่ ม กิจ การโดยรวม เมื่อกําหนดกลยุทธ์
การตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยรวม
(ข) ในสถานการณ์เฉพาะของกลุ่มกิจการ ถ้ าในงบการเงินของกลุ่มกิจการมี ประเภทของ
รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลใด มีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งซึ่ งมีจํานวนเงิน ตํ่า กว่ าความมี สาระสํา คัญของงบการเงินของกลุ่ มกิจการ
โดยรวม ถูกคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ ท่ยี ึดเกณฑ์ของงบการเงินกลุ่มกิจการ ระดับความมีสาระสําคัญต้ องคํานึงถึงประเภท
ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวนั้นด้ วย
(ค) ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม สําหรับกิจการภายในกลุ่มซึ่งผู้สอบบัญชีของ
กิจ การภายในกลุ่ ม จะปฏิบั ติง านตรวจสอบหรื อ สอบทานเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ของการ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่มต้ องตํ่ากว่ าความมี
สาระสําคัญของงบการเงินของกลุ่มกิจการ เพื่อลดความเป็ นไปได้ สาํ หรับกรณีท่ผี ลรวม
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงในงบการเงินกลุ่มกิจการทั้งที่ไม่ ถูกแก้ ไขและ
ตรวจไม่พบสูงเกินกว่าความมีสาระสําคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ให้ อยู่ใน
ระดับตํ่าอย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก43-ก44)
(ง) ขอบเขตการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง ที่ไม่สามารถอ้ างได้ อย่างแน่ชัดว่าไม่สาํ คัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก45)
22. ในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินความเหมาะสม
ของความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงานซึ่งถูกกําหนดที่ระดับกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก46)
23. ถ้ ากิจการภายในกลุ่มหนึ่งอยู ภายใต้ ข้อกําหนดการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้ อบังคับหรือ
เหตุผลอื่น และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการตัดสินใจที่จะใช้ การตรวจสอบนั้นเพื่อ
เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการต้ องพิจารณาว่า
(ก) ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยรวม และ
(ข) ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงานที่ระดับกิจการภายในกลุ่ม
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้หรือไม่
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การตอบสนองต่อความเสีย่ งทีไ่ ด้ประเมินไว้
24. ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ ออกแบบและนําวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมไปปฏิบัติเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินที่ได้
ประเมินไว้ 9 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องระบุประเภทของงานที่ปฏิบัติโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือปฏิบัติแทนโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ต่อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้ าที่ 26-29) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการต้ องกําหนด ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต ในการเข้ าไปมีส่วนร่วมในงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 30-31)
25. ถ้ า ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต ของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงิน
รวมหรือข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหลายส่วน ใช้ เกณฑ์ท่คี าดว่าการควบคุมที่
ระดับกลุ่มนําไปใช้ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือถ้ าวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในระดับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้
ให้ การรับรองไว้ ได้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องทดสอบหรือขอให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมเหล่านั้น
การกําหนดประเภทของงานทีป่ ฏิบตั ิเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก47)
กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
26. สําหรั บ กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ เนื่องจากความมีนั ยสําคัญทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มนั้นต่อกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของ
กิจ การภายในกลุ่ มที่ทาํ การแทน ต้ องปฏิบัติ ง านตรวจสอบข้ อมู ลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มโดยใช้ ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม
27. สําหรับกิจการภายในกลุ่มหนึ่งที่มีนัยสําคัญเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ จากลักษณะหรือ
สถานการณ์เฉพาะ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มที่ทาํ การแทน ต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยใช้ ความมีสาระสําคัญของกิจการ
ภายในกลุ่ม
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื่อง “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมิน
ไว้ ”
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(ข) ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล หนึ่งรายการ
หรือมากกว่า ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญที่อาจต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)
(ค) ใช้ วิธีการตรวจสอบที่กาํ หนด ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการแสดงข้ อมู ล
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํ า คั ญ ที่ อ าจต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ มกิ จ การ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49)
กิจการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
28. สําหรับกิจการภายในกลุ่มซึ่งไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการต้ องใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ระดับกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
29. ถ้ ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่ าจะไม่ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบของกลุ่มกิจการ
จาก
(ก) งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
(ข) งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมที่ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
(ค) วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ปฏิบัติในระดับกลุ่มกิจการ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องเลือกกิจการภายในกลุ่มซึ่งไม่ ใช่ กิจการภายใน
กลุ่มที่มีนัยสําคัญและต้ องปฏิบัติ หรือขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบดังต่อไปนี้ ข้ อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่า เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการ
ภายในกลุ่มที่เลือก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก51-ก53)
•
ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยใช้ ความมีสาระสําคัญของกิจการ
ภายในกลุ่ม
•
ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลหนึ่งรายการ
หรือมากกว่า
•
สอบทานข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยใช้ ความมีสาระสําคัญของกิจการ
ภายในกลุ่ม
•
ใช้ วิธกี ารตรวจสอบที่กาํ หนด
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องเปลี่ยนแปลงการเลือกกิจการภายในกลุ่มเมื่อเวลา
ผ่านไป
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การมีสว่ นร่วมในงานทีป่ ฏิบตั ิโดยผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54-ก55)
กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ – การประเมินความเสี่ยง
30. หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญหนึ่ง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อระบุความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ
จากการแสดงข้ อมู ล ที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ มกิจการ
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมนี้เป็ นผลมาจากการทําความเข้ าใจผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่ม ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ แต่อย่างน้ อยต้ องรวมถึง
(ก) การหารื อกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มมีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
(ข) การหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับข้ อสงสัยกิจการภายในกลุ่มเรื่อง
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของข้ อมูลทางการเงินเนื่องจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ของกิจการภายในกลุ่ม
(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ระบุได้ ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ เอกสารหลักฐานดังกล่ าวอาจอยู่ในรูปของการจดบันทึกซึ่ง
แสดงให้ เห็นข้ อสรุปของผู้สอบบัญชี ของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญที่ระบุได้
ความเสี่ย งที่มี นั ย สํา คั ญ ที่ร ะบุ ไ ด้ ข องการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ – วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม
31. ถ้ าความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่ อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ ระบุได้ ในกิจการภายในกลุ่มที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ระบุได้ ของการแสดงข้ อมูลที่ขดั
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการต้ องพิจารณาว่าจําเป็ นหรือไม่ท่จี ะต้ องเข้ าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้
ผลที่ได้ จากทําความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

15

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
32. ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 17 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการถูกกําหนดให้ ทาํ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมที่ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงคําสั่งที่ออกโดย
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 25 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตามการขอของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ต้ องทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ระดับ
กลุ่ม ถ้ าลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงิน
รวมซึ่งใช้ เกณฑ์ท่คี าดว่าการควบคุมที่ระดับกลุ่มมีประสิทธิผล หรือวิธีการตรวจสอบเนื้อหา
สาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในระดับ
สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
33. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติมต่ อ
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ของการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม กิ จ การซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม และต้ องรวมถึงการประเมินว่ากิจการภายในกลุ่มทั้งหมด
ถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกิจการหรือไม่
34. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินความเหมาะสม ความครบถ้ วน และ
ความถูกต้ อง ของการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม และต้ องประเมิน
ว่ามีปัจจัยความเสี่ยงจากการทุจริต หรือข้ อบ่งชี้ถึงความลําเอียงของผู้บริหารที่เป็ นไปได้ อยู่
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก56)
35. ถ้ าข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งถูกจัดทําโดยไม่ สอดคล้ องกับนโยบายการ
บัญชีใช้ กบั งบการเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินว่า
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มนั้นได้ รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์
ในการจัดทําและการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่
36. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาว่า ข้ อมูลทางการเงินที่ถูกระบุถึงในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้ าที่ 41(ค)) คือข้ อมูลทางการเงิน
ซึ่งถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่
37. ถ้ างบการเงินของกลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ง ซึ่งงวดการรายงาน
ทางการเงินแตกต่างไปจากงวดการรายงานทางเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการต้ องประเมินว่าได้ มีการปรับปรุงที่เหมาะสมต่องบการเงินเหล่านั้นโดยสอดคล้ อง
กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ หรือไม่
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เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
38. กรณี ท่ีก ลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม กิ จ การ หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้ องปฏิบัติตามวิธีการที่ออกแบบไว้ เพื่อ
ระบุเหตุการณ์ของกิจการภายในกลุ่มเหล่านั้น ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ของข้ อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และอาจ
ต้ องมีการปรับปรุงหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
39. กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานนอกเหนือจากการตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องขอให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มแจ้ งต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หากทราบว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจต้ องปรับปรุงหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของ
กลุ่มกิจการ
การติดต่อสือ่ สารกับผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
40. กลุ่ มผู้ ป ฏิบัติ งานตรวจสอบกลุ่ มกิจการต้ องแจ้ งความต้ องการต่ อผู้ ส อบบั ญ ชี ของกิจ การ
ภายในกลุ่มในเวลาที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารนี้ต้องแจ้ งเกี่ยวกับ งานที่ต้องปฏิบัติ การนํา
ผลงานนั้นมาใช้ และรูปแบบและเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ การติดต่ อสื่อสารต้ องรวมถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก57 ก58 ก60)
(ก) การขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
จะร่วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยทราบถึงบริบทที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการจะใช้ งานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก59)
(ข) ข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการและ โดยเฉพาะ
เรื่องความเป็ นอิสระ
(ค) ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม (และระดับความมีสาระสําคัญระดับเดียวหรือ
หลายระดับสําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เฉพาะถ้ านํามาใช้ ) และขอบเขตการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง ที่ไม่สามารถอ้ างได้
อย่างแน่ชัดว่าไม่สาํ คัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
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(ง) ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ระบุได้ ของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ต่ องบการเงินกลุ่มกิจการเนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ที่เกี่ยวข้ องกับงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องขอให้
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้ งในเวลาที่เหมาะสม เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ที่ระบุได้ ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินของ
กลุ่มกิจการ เนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดในกิจการภายในกลุ่มและการตอบสนอง
ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อความเสี่ยงดังกล่าว
(จ) รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งจัดทําโดยผู้บริ หารของกลุ่มกิจการ และกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันอื่นใดที่กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบ กลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้ งในเวลาที่เหมาะสม
เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งไม่ได้ ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบกลุ่มกิจการมาก่อน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาว่า
จะระบุกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เพิ่มขึ้นดังกล่ าวต่ อผู้สอบบัญชีอ่ืนของกิจการภายในกลุ่ม
หรือไม่
41. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้ งข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ การติดต่อสื่อสารดังกล่าวต้ องรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60)
(ก) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมถึงความเป็ นอิสระและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือไม่
(ข) ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการหรือไม่
(ค) การระบุข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
กําลังรายงาน
(ง) ข้ อมูลของกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับซึ่งอาจทําให้ มีการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
(จ) รายการของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ม ที่ไม่ถูกแก้ ไข (รายการดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องรวมการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ซึ่งตํ่ากว่าขอบเขตการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง ที่ไม่สามารถอ้ างได้ อย่างแน่ชัดว่า
ไม่สาํ คัญ ที่แจ้ งโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ 40(ค))
(ฉ) ข้ อบ่งชี้ถงึ ความลําเอียงของผู้บริหารที่เป็ นไปได้
(ช) คําอธิบายถึงข้ อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญที่ระบุได้ ในการควบคุมภายในที่ระดับกิจการ
ภายในกลุ่ม
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(ซ) เหตุ การณ์สาํ คัญ อื่น ซึ่งผู้ สอบบัญ ชีของกิจการภายในกลุ่ มแจ้ งหรื อคาดว่ า จะแจ้ งต่ อ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการทุจริต หรือข้ อสงสัยว่ามี
การทุจริตเกี่ยวกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม พนักงานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมภายในที่ระดับกิจการภายในกลุ่มหรืออื่น ๆ ที่การทุจริตเป็ นผลให้ เกิดการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
(ฌ) เหตุการณ์ท่ีสาํ คัญอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือเหตุการณ์ท่ี
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตั้งใจจะดึงความสนใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ รวมถึงข้ อยกเว้ นที่ถูกบันทึกในหนังสือรับรองที่เป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่ง
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มขอจากผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
(ฌ) ข้ อตรวจพบ ข้ อสรุป หรือความเห็นโดยรวมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั
การประเมินการติดต่อสือ่ สารของผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและความเพียงพอของงาน
42. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินการติดต่ อสื่อสารของผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้ าที่ 41) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ อง
(ก) หารื อ เกี่ย วกับ เหตุก ารณ์ ท่ีสาํ คั ญ ซึ่ ง เกิด จากการประเมิ น กับ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การ
ภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารกลุ่มกิจการ ตามเหมาะสม
(ข) พิจารณาว่ า จําเป็ นหรือไม่ ท่ีต้องสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบส่วนอื่นของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก61)
43. ถ้ ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่างานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่
เพียงพอ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาใช้ วิธีการตรวจสอบใดเพิ่มเติม
และปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
44. ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่าที่สามารถยอมรับได้ และทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ ข้อสรุป
อย่างสมเหตุสมผลซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ10 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องประเมินว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
หรือไม่ จากวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ กบั กระบวนการจัดทํางบการเงินรวมและ การปฏิบัติงานโดย
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ต่อข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก62)
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 17
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45. ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้ องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็นจากการ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการต่ อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่ไม่ ถูกแก้ ไข (ทั้งที่ระบุโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือแจ้ งโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) และกรณีใด ๆ
ที่ไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก63)
การติดต่อกับผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ
การติดต่อกับผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการ
46. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อบกพร่องในการควบคุมภายในที่ระบุได้
เรื่องใดที่จะแจ้ งต่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกลุ่มกิจการ โดยสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26511 ในการพิจารณานี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ต้ องพิจารณาถึง
(ก) ข้ อ บกพร่ อ งในการควบคุ ม ภายในที่ร ะดั บ กลุ่ ม ซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม
กิจการระบุได้
(ข) ข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการระบุได้ ใน
การควบคุมภายในของกิจการภายในกลุ่ม และ
(ค) ข้ อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มทําให้ อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
47. ถ้ าการทุจริตถูกระบุโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือนํามาสู่ความสนใจโดย
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้ าที่ 41(ซ)) หรือข้ อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการควรแจ้ งเรื่องนี้ในเวลาที่เหมาะสมกับผู้บริหารของกลุ่ม
กิจการในระดับที่เหมาะสม เพื่อแจ้ งถึงความรับผิดชอบเบื้องต้ นในการป้ องกันหรื อสืบหา
เหตุการณ์การทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก64)
48. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกกําหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับหรือเหตุผลอื่น ให้
แสดงความเห็นจากการตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ง ในกรณีน้ัน กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องขอให้ ผ้ ูบริหารของกลุ่มกิจการแจ้ งผู้บริหารของกิจการ
ภายในกลุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบซึ่งอาจมี
นั ย สํา คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของกิจ การภายในกลุ่ ม แต่ ผ้ ู บ ริ ห ารกิ จ การภายในกลุ่ ม ไม่ ท ราบ
ถ้ าผู้บริหารของกลุ่มกิจการปฏิเสธที่จะแจ้ งเหตุการณ์น้ันต่อผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องหารือสถานการณ์น้ันกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลของกลุ่มกิจการ ถ้ าสถานการณ์ยังไม่ถูกแก้ ไข กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการควร
พิจารณาว่าจะแนะนําให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ
งบการเงินของกิจการภายในกลุ่มจนกระทั่งสถานการณ์น้ันถูกแก้ ไขหรือไม่ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้ อ
ควรพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายและความลับทางวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก65)
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 เรื่อง “การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ”
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การติดต่อสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ
49. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องแจ้ งเรื่องดังต่อไปนี้ต่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ของกลุ่มกิจการ เพิ่มเติมจากข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26012 และมาตรฐาน
การสอบบัญชีอ่นื (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก66)
(ก) ภาพรวมของประเภทของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
(ข) ภาพรวมของลักษณะของการมีส่วนร่ วมที่วางแผนไว้ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ในงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้ อมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
(ค) กรณีซ่ึงการประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับงานของผู้สอบ
บัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีน้ัน
(ง) ข้ อจํากัดใด ๆ ต่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่ างเช่ น การเข้ าถึงข้ อมู ลของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจถูกจํากัด
(จ) การทุจริตหรือข้ อสงสัยว่ ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหาร
ของกิจการภายในกลุ่ม พนักงานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมที่ระดับกลุ่มหรืออื่น ๆ
ซึ่ ง การทุ จ ริ ต เป็ นผลให้ มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ
เอกสารหลักฐาน
50. กลุ่มผู้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องรวมเรื่องต่อไปนี้ในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ13
(ก) การวิ เคราะห์ กิจการภายในกลุ่ม ที่บ่งชี้ว่ามี นัยสํา คัญ และประเภทของงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
(ข) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการในงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่ อกิจการภายในกลุ่มที่
มีนัยสําคัญ รวมถึง การสอบทานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ
ส่วนที่เกี่ยวข้ องของเอกสารหลักฐานและข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่
เหมาะสม
(ค) การติดต่ อที่เป็ นลายลักษณ์อักษรระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับความต้ องการของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ

12
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เรื่อง “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เรื่อง “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่
ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
กิจการภายในกลุ่มทีข่ ึ้ นอยู่กบั การตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือเหตุผลอื่น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)
ก1. ปั จจัยที่อาจกระทบต่ อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ที่จะใช้ การ
ตรวจสอบตามที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับหรือสําหรับเหตุผลอื่น เพื่อให้ ได้ หลักฐานการ
สอบบัญชีสาํ หรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงเรื่องต่อไปนี้
•
ความแตกต่างในแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่นาํ มาใช้ ในการจัดทํางบการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มและที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินของกลุ่มกิจการ
•
ความแตกต่างในมาตรฐานการตรวจสอบและอื่น ๆ ที่นาํ มาใช้ โดยผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มและที่นาํ มาใช้ ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ
•
การตรวจสอบงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มจะเสร็จสมบูรณ์ทนั เวลาตามกําหนดการ
รายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่
คําจํ ากัดความ
กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 9(ก))
ก2. โครงสร้ างของกลุ่มกิจการหนึ่งกลุ่มกระทบต่อการระบุกจิ การภายในกลุ่มอย่างไร ตัวอย่างเช่น
ระบบการรายงานทางการเงินกลุ่มกิจการอาจใช้ เกณฑ์โครงสร้ างขององค์กร ซึ่งให้ ข้อมูลทาง
การเงินที่จัดทําโดยบริษัทใหญ่ และบริษัทย่ อยหนึ่งบริษัทหรือมากกว่า กิจการร่วมค้ า หรือ
ผู้ถูกลงทุนซึ่งบันทึกบัญชีโดยวิธสี ่วนได้ เสียหรือวิธรี าคาทุน โดยสํานักงานใหญ่ และแผนกหรือ
สาขาหนึ่งหรือมากกว่า หรือการรวมกันของทั้งสอง อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มกิจการอาจจัดตั้ง
ระบบการรายงานทางการเงินตามหน้ าที่งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (หรือโดย
กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการ) หรือทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ในกรณีเหล่ านี้ กิจการหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่มจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ซึ่งถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกิจการอาจเป็ นหน้ าที่งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการ) หรือทําเลที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์
ก3. ระดับต่าง ๆ ของกิจการภายในกลุ่มอาจยังคงมีอยู่ภายในระบบการรายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการ ซึ่งในกรณีน้ ีอาจเป็ นการเหมาะสมมากขึ้นที่จะระบุกจิ การภายในกลุ่มในระดับของ
การรวมกันแทนการแยกเป็ นแต่ละกิจการภายในกลุ่ม
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ก4. กิจ การภายในกลุ่ ม ที่ร วมกัน ในระดับ แน่ น อน อาจตั้ ง เป็ นหนึ่ ง กิจ การภายในกลุ่ ม เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม หนึ่งกิจการภายในกลุ่มดังกล่าวอาจ
จัดทํางบการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งมีข้อมูลทางการเงินของหลายกิจการภายในกลุ่มรวมเข้ า
ด้ วยกัน (เช่น กลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่ม) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจนํามาใช้ โดยผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่แตกต่ างกันเพื่อ
กลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการใหญ่กลุ่มหนึ่ง
กิจการภายในกลุ่มทีม่ ีนยั สําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9(ฐ))
ก5. ขณะที่ความมีนัยสําคัญทางการเงินเพียงลําพังของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยปกติ
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินกลุ่มก็
เพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจใช้ อตั ราร้ อยละเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงที่ถูกเลือก
โดยใช้ ช่วยในการระบุกจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญทางการเงิน การกําหนดมาตรฐานและ
กําหนดอัตราร้ อยละที่จะใช้ เกี่ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กบั
ลักษณะและสถานการณ์ของกลุ่มกิจการ มาตรฐานที่เหมาะสมอาจรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน
กระแสเงินสด กําไร หรือรายได้ ของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการอาจพิจารณาว่ากิจการภายในกลุ่มที่เกินร้ อยละ 15 ของข้ อมูลอ้ างอิงที่ถูกเลือกคือกิจการ
ภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ อย่ างไรก็ตามการใช้ อัตราร้ อยละที่สูงหรือตํ่ากว่ า ให้ ถือตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์
ก6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจระบุกจิ การภายในกลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินของกลุ่ม
กิจการ เนื่องจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ (เช่น ความเสี่ยงซึ่งต้ องมีการพิจารณาเรื่อง
การตรวจสอบเป็ นพิเศษ14) ตัวอย่ างเช่ น กิจการภายในกลุ่มหนึ่งอาจรับผิดชอบในการค้ า
อัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ กลุ่มเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญของกลุ่มกิจการ ถึงแม้ ว่ากิจการภายในกลุ่มนั้นจะไม่มีนัยสําคัญทางการเงิน
ต่อกลุ่มกิจการก็ตาม
ผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9(ข))
ก7. สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งเพื่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการตามการร้ องขอของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่ มกิจ การ ในกรณีน้ ี สมาชิ ก ในกลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติ ง านดั งกล่ า วคื อผู้ ส อบบัญ ชี ของ
กิจการภายในกลุ่มด้ วยเช่นกัน
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 27-28

23

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความรับผิดชอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก8. แม้ ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่ ม เพื่ อ การตรวจสอบกลุ่ ม กิจ การ ดั ง นั้ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม จะ
รั บ ผิดชอบประเด็นโดยรวม ข้ อสรุปหรื อความเห็นจากการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ ม
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการหรือสํานักงานของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่ม
กิจการรับผิดชอบสําหรับการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ก9. เมื่ อ ความเห็น การตรวจสอบกลุ่ ม กิ จ การอยู่ ใ นรู ป แบบที่เ ปลี่ ย นแปลงไปเพราะว่ า กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่ สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่ าง
เพียงพอซึ่งเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งกิจการภายในกลุ่มหรือ
มากกว่ า เกณฑ์สาํ หรับวรรคเปลี่ยนแปลงในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่ม
กิจการ คือให้ อธิบายเหตุผลถึงความไม่สามารถนั้นโดยปราศจากการอ้ างถึงผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม เว้ นแต่ ว่าการอ้ างถึงดังกล่ าวจําเป็ นสําหรับการอธิบายอย่ างเพียงพอถึง
สถานการณ์น้ัน15
การรับงานใหม่และการรับงานต่อเนือ่ ง
การทําความเข้าใจในขัน้ ตอนของการรับงานใหม่หรือการรับงานต่อเนือ่ ง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก10. ในกรณีของการรับงานใหม่ ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ
กลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของกลุ่มกิจการอาจได้ มาจาก
•
ข้ อมูลที่จัดให้ โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
•
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
•
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการคนก่อน ผู้บริหารของกิจการ
ภายในกลุ่มคนก่อน หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มคนก่อน ในกรณีท่เี หมาะสม
ก11. การทําความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจรวมถึงเรื่องต่อไปนี้
•
โครงสร้ างของกลุ่มกิจการ รวมทั้งโครงสร้ างทางกฎหมาย และโครงสร้ างองค์กร (เช่ น
ระบบการรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการมีการจัดการอย่างไร)
•
กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ รวมถึงสภาพแวดล้ อม
ทางอุตสาหกรรมและข้ อบังคับ สภาพแวดล้ อมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านั้นเกิดขึ้น
•
การใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการ รวมถึงหน่วยงานบริการที่ใช้ ร่วมกัน
•
คําอธิบายการควบคุมที่ระดับกลุ่ม
•
ความซับซ้ อนของกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้ าที่ 20
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•

•

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่ไม่ได้ มาจากสํานักงานหรือสํานักงานเครือข่ายของ
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการเป็ นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือไม่ และเหตุผลของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีมากกว่าหนึ่งคน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
o สามารถเข้ าถึง ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
ข้ อมูลของกิจการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (รวมถึงเอกสาร
หลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องที่ถามหาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ) โดยไม่ถูกจํากัดหรือไม่
o จะสามารถปฏิบัติงานที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือไม่

ก12. ในกรณีการรับงานต่ อเนื่อง ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่จะ
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพออาจถูกกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ตัวอย่างเช่น
•
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างของกลุ่มกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซื้อเพิ่ม การจําหน่าย
การจัดองค์กรใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงการจัดการในระบบการรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการ)
•
การเปลี่ ย นแปลงในกิจ กรรมทางธุ รกิจ ของกิจ การภายในกลุ่ มที่มี นั ยสํา คั ญ ต่ อ กลุ่ ม
กิจการ
•
การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบของผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กั บ ดู แ ลของกลุ่ ม กิ จ การ
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือผู้บริหารหลักของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
•
ความกังวลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในการพิจารณาเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์และความสามารถของผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่ม
•
การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมที่ระดับกลุ่ม
•
การเปลี่ยนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก13. กลุ่ มกิจ การหนึ่ งกลุ่ ม อาจประกอบด้ ว ยกิจ การภายในกลุ่ มที่ไ ม่ ถู กพิ จ ารณาว่ า เป็ นกิจการ
ภายในกลุ่มที่มีนัยสําคั ญเท่านั้ น ในสถานการณ์เหล่ านี้ ผู้ สอบบัญ ชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่ ม
กิจการสามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการถ้ ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการสามารถที่จะ
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(ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของบางกิจการภายในกลุ่มเหล่านี้
(ข) มีส่วนเกี่ยวข้ องในงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้ อมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุ่มอื่นตามขอบเขตที่จาํ เป็ นเพื่อที่จะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอ
การเข้าถึงข้อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก14. การเข้ าถึงข้ อมูลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจถูกจํากัดโดยสถานการณ์ซ่ึงไม่
สามารถจัดการได้ โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความลับและ
ความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล หรือการปฏิเสธโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับ
การเข้ าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบซึ่งขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ซึ่งอาจถูกจํากัดโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการเช่นกัน
ก15. กรณีท่กี ารเข้ าถึงข้ อมูลถูกจํากัดโดยสถานการณ์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจ
ยัง คงสามารถที่จ ะได้ รับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพีย งพอ อย่ างไรก็ตาม
มีความน่าจะเป็ นน้ อยเมื่อความมีนัยสําคัญของกิจการภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจไม่สามารถเข้ าถึงผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ผู้บริหาร
หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มซึ่งถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้ เสีย (รวมถึงเอกสาร
หลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องที่ขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) ถ้ ากิจการ
ภายในกลุ่มไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
มีงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มชุดสมบูรณ์ รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี และเข้ าถึงข้ อมูล
ที่เก็บรักษาโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสรุปว่าข้ อมูลนี้เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการภายในกลุ่มเป็ นกิจการภายใน
กลุ่มที่มีนัยสําคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ท่เี กี่ยวข้ องกับสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ตัวอย่างเช่น กลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดตาม
ย่ อ หน้ า ที่ 30-31 ซึ่ งกํา หนดให้ มี ส่ว นร่ ว มในงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ของกิจ การภายในกลุ่ ม
เพราะฉะนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งเกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มนั้น ผลกระทบของการที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่ สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอถูก
พิจารณาตามเงื่อนไขของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
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ก16. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่ างเพียงพอ ถ้ าผู้บริหารของกลุ่มกิจการจํากัดการเข้ าถึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อข้ อมูลของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
ก17. แม้ ว่า กลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติง านตรวจสอบกลุ่ มกิจ การอาจสามารถได้ รับ หลั กฐานการสอบบัญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอ ถ้ าการจํากัดการเข้ าถึงดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มหนึ่งซึ่ง
พิจารณาว่าไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ เหตุผลสําหรับการจํากัดอาจกระทบต่อการ
แสดงความเห็น การตรวจสอบกลุ่ ม กิจ การ ตั ว อย่ า งเช่ น อาจกระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
เกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริ หารของกลุ่มกิจการต่ อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการและคํารับรองของผู้บริหารกลุ่มกิจการต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ
ก18. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจห้ ามผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ ไม่ ให้ ปฏิเสธหรือ
ถอนตัวจากงาน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีถูกว่าจ้ างสําหรับช่วงเวลาที่กาํ หนด
และห้ า มถอนตั วก่ อนสิ้นสุดช่ วงเวลานั้ น ในภาครั ฐ ผู้ สอบบัญ ชี อาจไม่ มีทางเลื อกในการ
ปฏิเสธหรื อการถอนตัวจากงาน เนื่องจากลักษณะของข้ อบังคับ หรื อข้ อพิ จารณาเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ ในสถานการณ์เหล่านี้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังคงใช้ สาํ หรับการ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ และผลกระทบของความไม่ สามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่ ม กิจ การที่จ ะได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอถู ก พิ จ ารณาตาม
เงื่อนไขในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
ก19. ภาคผนวก 1 แสดงตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงความเห็นแบบมี
เงื่อนไข ซึ่งใช้ เกณฑ์เกี่ยวกับความไม่สามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่จะ
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มที่มี
นัยสําคัญหนึ่งซึ่งบันทึกบัญชีโดยวิธสี ่วนได้ เสีย แต่ตามดุลยพินิจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ผลกระทบมีสาระสําคัญแต่ไม่แผ่กระจาย
ข้อตกลงในงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก20. ข้ อตกลงในงานระบุถงึ แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ 16 ข้ อความเพิ่มเติมอาจถูกรวม
ในข้ อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ เช่นข้ อความเกี่ยวกับ
•
การติดต่ อสื่อสารระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของ
กิ จ การภายในกลุ่ ม ไม่ ค วรถู ก จํา กั ด ภายใต้ ข อบเขตที่เ ป็ นไปได้ ข องกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ

16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 8
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•

•

•

การติดต่ อสื่อสารที่สาํ คัญระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้ าที่ในการ
กํา กับ ดู แลของกิจ การภายในกลุ่ม และผู้ บริ หารของกิจการภายในกลุ่ ม รวมถึง การ
ติดต่อสื่อสารกันในเรื่องข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญในการควบคุมภายใน ควรถูกแจ้ ง
ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเช่นกัน
การติดต่อสื่อสารที่สาํ คัญระหว่างหน่วยงานที่มีอาํ นาจกํากับดูแลและกิจการภายในกลุ่ม
ที่เกี่ยวกับเรื่องการรายงานทางการเงินควรถูกแจ้ งต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ
ขอบเขตที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่าจําเป็ น ควรได้ รับอนุญาต
เกี่ยวกับ
o การเข้ าถึงข้ อมูลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ
ภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
(รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องซึ่งถามหาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ)
o การปฏิบัติงานหรื อการขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

ก21. ข้ อจํากัดกําหนดให้ มี
•
การเข้ าถึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อข้ อมูลของกิจการภายในกลุ่ม
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องซึ่ง
ขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) หรือ
•
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หลังจากการรับงานการตรวจสอบกลุ่มกิจการของผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ
หากไม่สามารถที่จะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งอาจกระทบต่อ
การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ อาจนําไปสู่การถอนตัว
จากงานซึ่งการถอนตัวเป็ นไปได้ ภายใต้ กฎหมายหรือข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและการแผนการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก22. การสอบทานกลยุ ท ธ์ ก ารตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี
รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ เป็ นส่วนสําคัญในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการสําหรับการจัดการงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ
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การทําความเข้าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการ
เหตุการณ์ทีก่ ลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทําความเข้าใจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ให้ แนวทางเกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา
เมื่ อทํา ความเข้ า ใจในอุตสาหกรรม ข้ อบัง คับ และปั จ จัย ภายนอกอื่น ซึ่ งกระทบต่อกิจการ
รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ ลักษณะของกิจการ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
และความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และการวัดมูลค่าและการสอบทานการดําเนินงานทาง
การเงินของกิจการ17 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ให้ แนวทางเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะต่อกลุ่มกิจการรวมถึงกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
คําสัง่ ทีอ่ อกโดยผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก24. เพื่อให้ ข้อมูลทางการเงินเป็ นรูปแบบเดียวกันและเปรียบเทียบกันได้ โดยปกติผ้ ูบริหารของ
กลุ่มกิจการออกคําสั่งถึงกิจการภายในกลุ่ม คําสั่งดังกล่ าวระบุข้อกําหนดสําหรับข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการและมักรวมถึงคู่มือ
วิธีการรายงานทางการเงินและชุดการรายงาน โดยปกติ ชุดการรายงานประกอบด้ วยรูปแบบ
มาตรฐานสํา หรั บ การให้ ข้ อมู ล ทางการเงิน เพื่ อ การรวมกัน ในงบการเงิน ของกลุ่ มกิจ การ
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปชุดการรายงานไม่อยู่ในรูปแบบของงบการเงินที่สมบูรณ์ซ่ึงจัดทําและ
แสดงรายการที่นาํ เสนอโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
ก25. โดยทั่วไป คําสั่งครอบคลุมถึง
•
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้
•
กฎหมายและข้ อ กํา หนดการเปิ ดเผยข้ อ มู ล อื่น ที่นํา มาใช้ กับ งบการเงิ น กลุ่ ม กิจ การ
รวมถึง
o การระบุและการรายงานแยกตามส่วนงาน
o ความสัมพันธ์และรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
o รายการระหว่างกันและกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
o ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกัน และ
•
กําหนดเวลาการรายงาน

17
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ก26. ความเข้ าใจในคําสั่งของผู้บริหารของกลุ่มกิจการของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
อาจรวมรายการต่อไปนี้
•
ความชัดเจนและความสามารถปฏิบัติได้ ของคําสั่งเพื่อทําให้ ชุดการรายงานสมบูรณ์
•
คําสั่งนั้น
o อธิบายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ อย่างเพียงพอหรือไม่
o ให้ จัดเตรียมการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เพียงพอเพื่อเป็ นไปตามข้ อกําหนดของแม่บท
การรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
รายการและความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และข้ อมูลแยกตามส่วนงาน
o ให้ จัดเตรียมการระบุรายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินรวมหรือไม่
ตัวอย่างเช่น รายการระหว่างกันและกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และยอดคงเหลือตาม
บัญชีระหว่างกัน และ
o ให้ จดั เตรียมการอนุมัติข้อมูลทางการเงินโดยผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่
การทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก27. ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเนื่องจากการทุจริต และถูกกําหนดให้ ออกแบบและใช้ วิธีท่ี
เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้ 18 ข้ อมูลที่ใช้ เพื่อระบุความเสี่ยงของการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินกลุ่มกิจการเนื่องจากการ
ทุจริตอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้
•
การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ซึ่งงบการเงินของกลุ่มกิจการอาจ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเป็ นผลจากการทุจริต
•
กระบวนการของผู้บริหารกลุ่มกิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการ
ทุจริตในกลุ่มกิจการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่เฉพาะใด ๆ ที่ระบุโดยผู้บริหาร
กลุ่มกิจการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ซึ่งความเสี่ยงจากการทุจริตอาจจะมีอยู่
•
มีกจิ การภายในกลุ่มเฉพาะซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือไม่
•
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ ติดตามกระบวนการของผู้บริหารของกลุ่ม
กิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตในกลุ่มอย่ างไร และการ
ควบคุมซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการกําหนดเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไร
•
การตอบสนองของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
การตรวจสอบภายใน (และถ้ าพิจารณาว่ าเหมาะสม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และอื่น ๆ) ต่อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการว่าพวกเขารับทราบถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง ที่น่าสงสัยหรือที่ถูก
กล่าวหากระทบต่อกิจการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกิจการหรือไม่
18
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การหารือระหว่างสมาชิกกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผูส้ อบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับความเสีย่ งของการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินกลุ่มกิจการ รวมถึงความเสีย่ งจากการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก28. สมาชิกหลักของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถูกกําหนดให้ หารือข้ อสงสัยในกิจการเกี่ยวกับการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
โดยเน้ น ที่ค วามเสี่ย งอัน เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต เป็ นการเฉพาะ ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
การหารือเหล่านี้อาจรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มด้ วยเช่นกัน19 การพิจารณาของ
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการเกี่ยวกับบุคคลที่ซ่ึงรวมอยู่ในการหารือ การหารือจะ
เกิด ขึ้ น เมื่ อ ไหร่ แ ละอย่า งไร และขอบเขตในการหารือ ถูก กระทบโดยหลายปั จ จัย เช่ น
ประสบการณ์ปีก่อนกับกลุ่มกิจการ
ก29. การหารือให้ โอกาสในเรื่อง
•
การแบ่ งปั นความรู้ของกิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของกิจการภายในกลุ่ม
รวมถึงการควบคุมที่ระดับกลุ่ม
•
การแลกเปลี่ยนข้ อมู ลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุ รกิจของกิจการภายในกลุ่มหรื อกลุ่ ม
กิจการ
•
การแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงบการเงินกลุ่มกิจการ ซึ่งอาจมีข้อสงสัยต่อการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญเนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดในส่วน
ใดและอย่ างไร ผู้บริหารของกลุ่มกิจการและผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มสามารถ
กระทําและปกปิ ดการรายงานทางการเงินโดยทุจริตอย่ างไร และสินทรัพย์ของกิจการ
ภายในกลุ่มสามารถนําไปใช้ อย่างไม่เหมาะสมอย่างไร
•
การระบุ วิธีป ฏิบั ติท่ีนํามาใช้ โ ดยผู้ บ ริ หารของกลุ่ มกิจการหรื อกิจ การภายในกลุ่ มซึ่ ง
อาจจะลํา เอียงหรื อถู กออกแบบเพื่ อบริ หารกําไรซึ่ งสามารถนํา ไปสู่การรายงานทาง
การเงินที่ทุจริต ตัวอย่างเช่น วิธีปฏิบัติการรับรู้รายได้ ไม่เป็ นไปตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่นาํ มาใช้
•
การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ทราบที่กระทบต่อกลุ่มกิจการซึ่งอาจก่อให้ เกิด
แรงจู งใจหรือความกดดันต่อผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
หรืออื่น ๆ เพื่อกระทําการทุจริต ให้ โอกาสสําหรับการกระทําการทุจริต หรือบ่งชี้ธรรม
เนียมปฏิบัติหรือสภาพแวดล้ อมที่ทาํ ให้ ผ้ ูบริหารกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายใน
กลุ่มหรืออื่น ๆ สามารถอธิบายเหตุผลของการกระทําการทุจริต
•
การพิจารณาความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่มไม่ปฏิบัติตามการ
ควบคุมที่กาํ หนดไว้
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•

•
•

การพิจารณาว่างบการเงินของกิจการภายในกลุ่มได้ จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีเดียวกัน
กับงบการเงินของกลุ่มกิจการหรือไม่ และถ้ าไม่เหมือนกัน นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกัน
ถูกระบุและปรับปรุงอย่างไร (ซึ่งกําหนดโดยแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงิน
ที่นาํ มาใช้ )
การหารือเรื่องการทุจริตถูกระบุในกิจการภายในกลุ่ม หรือข้ อมูลซึ่งบ่ งชี้ถึงความมีอยู่
ของการทุจริตในกิจการภายในกลุ่มหนึ่ง
การแบ่งปันข้ อมูลซึ่งอาจชี้ให้ เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประทศ หรือข้ อบังคับ
ตัวอย่างเช่น การให้ สนิ บนและการใช้ ราคาโอนที่ไม่เหมาะสม

ปัจจัยความเสีย่ ง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก30. ภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ท่ซี ่ึงโดยลําพังหรือรวมกัน อาจแสดง
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการ
รวมถึงความเสี่ยงเนื่องจากการทุจริต
การประเมินความเสีย่ ง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก31. การประเมินความเสี่ยงที่ระดับกลุ่มของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินกลุ่มใช้ เกณฑ์ข้อมูลดังต่อไปนี้
•
ข้ อมูลที่ได้ รับจากความเข้ าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของ
กลุ่มกิจการ และเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้ รับจากการประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบัติของการควบคุมที่ระดับ
กลุ่มและการควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
•
ข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
การทําความเข้าใจผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก32. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม เมื่อวางแผนที่จะขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพื่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจจะ
ไม่จาํ เป็ นที่ต้องได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเหล่านั้น ถ้ ากลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการวางแผนที่จะใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเท่านั้นที่ระดับ
กลุ่ม
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วิธีปฏิบัติเพื ่อทีจ่ ะได้รับความเข้าใจเกีย่ วกับผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและแหล่งทีม่ าของ
หลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก33. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
เพื่อที่จะได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มถูกกระทบโดยหลาย
ปั จจัย เช่ น ประสบการณ์ในปี ก่อนหรือความรู้ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และ
ระดับที่กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอยู่
ภายใต้ นโยบายและวิธปี ฏิบัติท่วั ไป ตัวอย่างเช่น
•
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้ แบ่งปัน
กันในเรื่องเหล่านี้หรือไม่
o นโยบายและวิธปี ฏิบัติท่วั ไปสําหรับการปฏิบัติงาน (เช่น วิธกี ารตรวจสอบ)
o นโยบายและวิธปี ฏิบัติของการควบคุมคุณภาพทั่วไป
o นโยบายและวิธปี ฏิบัติของการตรวจสอบทั่วไป
•
ความถูกต้ องตรงกันหรือความคล้ ายคลึงเกี่ยวกับ
o กฎหมายและข้ อบังคับ หรือระบบทางกฎหมาย
o การดูแลเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การมีวินัยและความน่าเชื่อถือในคุณภาพภายนอก
o การศึกษาและการอบรม
o มาตรฐานและองค์กรวิชาชีพ
o ภาษาและวัฒนธรรม
ก34. ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบซึ่งกันและกันและไม่ได้ แยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของวิธี
ปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่ม ก. ซึ่งใช้ การควบคุมคุณภาพเดียวกันและวิธปี ฏิบัติและนโยบายในการ
ตรวจสอบเดียวกันและวิธีการตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติในประเทศเดียวกัน ในฐานะที่
เป็ นผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ อาจน้ อยกว่ าขอบเขตของวิธีปฏิบัติของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่ม ข. ซึ่งไม่ ใช้ การควบคุ มคุณภาพเดียวกันและวิธีปฏิบัติและนโยบายในการตรวจสอบ
เดียวกันและวิธีการตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติในกฎหมายต่ างประเทศ ลักษณะของวิธี
ปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ก และ ข อาจแตกต่างกันเช่นกัน

33

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก35. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มในหลาย ๆ ทาง ในปี แรกของการมีส่วนร่ วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจทําดังนี้
•
ประเมินผลของระบบการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพที่ซ่ึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากสํานักงานหนึ่งหรือสํานักงานเครือข่าย
ซึ่งดําเนินงานภายใต้ และปฏิบัตติ ามวิธปี ฏิบัตแิ ละนโยบายการตรวจสอบเดียวกัน20
•
ตรวจเยี่ยมผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อหารือสถานการณ์ตามย่อหน้ าที่ 19 (ก)
ถึง (ค)
•
ขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยืนยันสถานการณ์ตามที่อ้างถึงในย่อหน้ าที่ 19
(ก) ถึง (ค) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคผนวก 4 แสดงตัวอย่างของคํายืนยันที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
ขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ตามย่อ
หน้ าที่ 19 (ก) ถึง (ค)
•
หารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มร่ วมกับผู้ร่วมงานในสํานักงานของผู้สอบ
บัญ ชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ หรื อบุ คคลที่สามที่มีช่ื อเสียงซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
ขอคํายืนยันจากองค์กรวิชาชีพหนึ่งหรือหลายแห่ งที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
เป็ นสมาชิกอยู่ หรือหน่ วยงานที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้ รับใบอนุญาตใน
การประกอบวิชาชีพ หรือจากบุคคลอื่น
ในปี ถัดมา ความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจใช้ เกณฑ์จากประสบการณ์
ในปี ก่อนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจร้ องขอผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มให้ ยืนยัน
ว่ามีส่งิ ใดที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 19 (ก) ถึง (ค) เปลี่ยนแปลงไป
จากปี ก่อนหรือไม่
ก36. กรณีท่มี ีองค์กรวิชาชีพอิสระควบคุมดูแลวิชาชีพการสอบบัญชีและมีการติดตามคุณภาพของ
การตรวจสอบ การรับทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของข้ อบังคับอาจช่วยให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการประเมินความเป็ นอิสระและความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของข้ อบังคับอาจได้ รับจากผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือข้ อมูลที่ได้ จากองค์กรวิชาชีพอิสระ

20

ตามที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่
ให้ บริการด้ านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง”
ย่อหน้ าที่ 54
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ข้อกําหนดทางจรรยาบรรณซึง่ เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19(ก))
ก37. เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งสําหรับการตรวจสอบ
กลุ่ ม กิจ การ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม ขึ้ น อยู่ กับ ข้ อ กํา หนดทางจรรยาบรรณซึ่ ง
เกี่ ย วกับ การตรวจสอบกลุ่ ม กิ จ การ ข้ อ กํา หนดดั ง กล่ า วอาจแตกต่ า งกั น หรื อ เนื่ อ งด้ ว ย
ข้ อกําหนดเหล่ านั้นใช้ กับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเมื่อปฏิบัติการตรวจสอบตาม
กฎหมายของประเทศของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม ดั ง นั้ น กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้ องทําความเข้ าใจว่า ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเข้ าใจและจะ
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19(ข))
ก38. การทําความเข้ าใจกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจรวมถึงการทําความเข้ าใจว่าผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม
•
มีความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่น ๆ ที่นํามาใช้ กับการ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการเพี ยงพอที่จะปฏิบัติตามความรั บผิดชอบของผู้ สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่มในการตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่
•
มีทกั ษะเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ความรู้เฉพาะในอุตสาหกรรม) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเฉพาะหรือไม่
•
ในกรณีท่ีเกี่ยวข้ อง มีความเข้ าใจเกี่ยวกับแม่ บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ ซ่ึง
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการ
ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่ (คําสั่งที่ออกโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการถึงกิจการภายใน
กลุ่มมักอธิบายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ )
การนําไปปฏิบตั ิกรณีการทําความเข้าใจของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกีย่ วกับผูส้ อบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก39. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถข้ ามข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มไม่ เป็ นอิสระโดยการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานของผู้ สอบบัญชี ของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือโดยการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ต่อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
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ก40. อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจข้ ามประเด็นที่มีความน่ากังวลน้ อย
กว่าไปได้ คือความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้เฉพาะในอุตสาหกรรม) หรือข้ อเท็จจริงที่ว่า
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ ป ฏิบั ติ ง านในสภาพแวดล้ อ มที่ข้ อ บั ง คั บ ในการ
ควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีมีการนํามาใช้ อย่างจริงจัง โดยการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดยการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือ
วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมต่อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
ก41. กรณีท่กี ฎหมายหรือข้ อบังคับห้ ามการเข้ าถึงส่วนที่เกี่ยวข้ องของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพื่อแก้ ไขประเด็นนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการอาจขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจัดทําบันทึกข้ อความซึ่งครอบคลุมข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง
ความมีสาระสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21-23)
ก42. ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ 21
(ก) เมื่อกําหนดกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวม พิจารณา
(1) ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม
(2) ในสถานการณ์เฉพาะของกิจการ ถ้ ามีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลใด มีการการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งมีจาํ นวนเงิน
ตํ่ากว่าความมีสาระสําคัญของงบการเงินโดยรวม ซึ่งคาดอย่างสมเหตุสมผลว่ามี
อิทธิพลต่ อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ ท่ียึดเกณฑ์จากงบการเงิน ระดับ
ความมีสาระสําคัญต้ องคํานึงถึงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวนั้นด้ วย
(ข) พิจารณาความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน
ในบริบทของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระสําคัญถูกกําหนดสําหรับทั้งงบการเงิน
ของกลุ่ ม กิจ การโดยรวมและสํา หรั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของกิจ การภายในกลุ่ ม ความมี
สาระสําคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวมถูกใช้ เมื่อกําหนดกลยุทธ์การตรวจสอบกลุ่ม
กิจการโดยรวม

21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เรื่อง “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
ย่อหน้ าที่ 10-11
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ก43. เพื่อให้ ความเป็ นไปได้ ของการรวมกันของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงทั้งที่ตรวจไม่พบ
และไม่ ถูกแก้ ไขในงบการเงินกลุ่มกิจการสูงเกินกว่ าความมีสาระสําคัญของงบการเงินกลุ่ม
กิจการโดยรวม ลดลงไปที่ระดับตํ่าอย่างเหมาะสม ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม
ถูกกําหนดให้ ต่าํ กว่าความมีสาระสําคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม กิจการภายในกลุ่ม
ที่แตกต่างกันอาจกําหนดความมีสาระสําคัญของแต่ละกิจการภายในกลุ่มแตกต่างกัน ความมี
สาระคัญของกิจ การภายในกลุ่ ม ไม่ จํา เป็ นที่ต้ องเป็ นสัด ส่ ว นทางคณิต ศาสตร์ ข องความมี
สาระสําคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ดังนั้นการรวมกันของความมีสาระสําคัญของ
กิ จ การภายในกลุ่ ม สํา หรั บ หลายกิ จ การภายในกลุ่ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น อาจเกิ น กว่ า ความมี
สาระสําคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกใช้
เมื่อกําหนดกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมของแต่ละกิจการภายในกลุ่ม
ก44. ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกกําหนดสําหรับกิจการภายในกลุ่มที่ข้อมูลทาง
การเงินจะถูกตรวจสอบหรื อสอบทานเหมือนเป็ นส่ วนของการตรวจสอบกลุ่มกิจการตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 26 27(ก) และ 29 ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกใช้
โดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อประเมินว่ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่
ตรวจพบแต่ไม่ ถูกแก้ ไขนั้นมีสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือหลายรายการ
รวมกัน
ก45. เกณฑ์วัดเชิงปริมาณสําหรับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงถูกพิจารณาเพิ่มเติมจากความ
มีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่ระบุในข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งเกินกว่าเกณฑ์วัดเชิงปริมาณสําหรับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงจะถูกแจ้ งไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ก46. ในกรณีการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม (หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) ต้ องพิจารณาความมีสาระสําคัญ
ในการดําเนินงานที่ระดับกิจการภายในกลุ่ม กรณีน้ ีจาํ เป็ นต้ องลดระดับความมีสาระสําคัญลง
เพื่ อลดความเป็ นไปได้ สาํ หรั บกรณีท่ีผลรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งในงบ
การเงินกลุ่มกิจการทั้งที่ไม่ ถูกแก้ ไขและตรวจไม่ พบสูงเกินกว่ าความมีสาระสําคัญของงบ
การเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ให้ อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม ในทางปฏิบัติ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจกําหนดความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่มที่ระดับตํ่ากว่านี้
ซึ่งในกรณีน้ ี ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มใช้ ความมีสาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คั ญ ต่ อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การภายในกลุ่ ม และเพื่ อ ที่จ ะออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพิ่มเติมในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ เช่นเดียวกับการประเมินว่า
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ตรวจพบมีสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือ
หลายรายการรวมกัน
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การตอบสนองต่อความเสีย่ งทีไ่ ด้ประเมินไว้
การกําหนดประเภทของงานทีป่ ฏิบตั ิเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
26-27)
ก47. การกําหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับประเภทของงานที่ปฏิบัติต่อ
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มและการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในงานของผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่มถูกกระทบโดย
(ก) ความมีนัยสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม
(ข) ความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
ระบุได้ ของงบการเงินของกลุ่มกิจการ
(ค) การประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการออกแบบการควบคุม
ที่ระดับกลุ่มและการพิจารณาว่าการควบคุมถูกนําไปปฏิบัติหรือไม่
(ง) ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม
แผนผังต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่าความมีนัยสําคัญของกิจการภายในกลุ่มกระทบต่อการพิจารณา
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับประเภทของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอย่างไร
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กิจการภายในกลุ่มโดยลําพังมี
นัยสําคัญทางการเงินต่อกลุ่ม
กิจการหรือไม่
(ย่อหน้ าที่ 26)

ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุ่ม*
(ย่อหน้ าที่ 26)

ใช่

ไม่ใช่

กิจการภายในกลุ่มน่าจะมีความเสี่ยง
ที่เป็ นนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการ
เนื่องจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ
หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 27)

ใช่

ตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายใน
กลุ่ม* หรือตรวจสอบยอด
คงเหลือทางบัญชี ประเภท
ของรายการหรือการ
เปิ ดเผยข้ อมูลหนึ่งรายการ
หรือมากกว่า เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ
ที่น่าจะมี หรือใช้ วิธกี าร
ตรวจสอบเฉพาะเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ
ที่น่าจะมี (ย่อหน้ าที่ 27)

ไม่ใช่
ใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ระดับกลุ่มกิจการ
สําหรับกิจการภายในกลุ่มซึ่งไม่ใช่กจิ การภายใน
กลุ่มที่มีนัยสําคัญ (ย่อหน้ าที่ 28)

ขอบเขตที่วางแผนไว้ ทาํ ให้ ได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นจากการตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่
(ย่อหน้ าที่ 29)

ใช่

แจ้ งกับผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม
(ย่อหน้ าที่ 40)

ไม่ใช่
สําหรับกิจการภายในกลุ่มที่ถูกเลือกเพิ่มเติม
ตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม* หรือตรวจสอบยอด
คงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลหนึ่งรายการหรือ
มากกว่า หรือสอบทานข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือใช้ วิธกี าร
ตรวจสอบเฉพาะ (ย่อหน้ าที่ 29)
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กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 27(ข) ถึง (ค))
ก48. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจกําหนดกิจการภายในกลุ่มหนึ่งเป็ นกิจการภายใน
กลุ่มที่มีนัยสําคัญ เพราะว่ากิจการภายในกลุ่มนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญของการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการเนื่องจากลักษณะ
หรือสถานการณ์ท่เี ฉพาะ ในกรณีน้ัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสามารถระบุ
ยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กระทบโดยความเสี่ยงที่
เป็ นนัยสําคัญที่น่าจะมี ซึ่งกรณีน้ ี กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจที่จะปฏิบัติ
หรือร้ องขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบในยอดคงเหลือทางบัญชี
ประเภทของรายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ท่อี ธิบาย
ในย่อหน้ าที่ ก6 งานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกจํากัดสําหรับการ
ตรวจสอบของยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลกระทบโดย
การค้ าอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการภายในกลุ่มนั้น ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภท
ของรายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เฉพาะหนึ่งรายการหรือมากกว่า การติดต่อสื่อสารของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ 40) ทําบนข้ อเท็จจริงที่ว่ารายการในงบการเงิน
หลายรายการมีความสัมพันธ์กนั
ก49. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่เป็ นนัยสําคัญที่น่าจะมีของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
กลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญที่น่าจะมีของความล้ าสมัยของ
สินค้ าคงเหลือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติ หรือขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานโดยใช้ วิธีการตรวจสอบเฉพาะในการประเมินมูลค่ าของสินค้ า
คงเหลือของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสนิ ค้ าคงเหลือล้ าสมัยในปริมาณมาก แต่เป็ นกิจการ
ภายในกลุ่มที่ไม่มีนัยสําคัญ
กิจการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28-29)
ก50. ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ของงาน ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกรวมเข้ าด้ วยกัน
ที่ระดับต่ า งกัน เพื่ อวัต ถุ ประสงค์ในวิธีการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบ ผลของวิ ธีการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบสนับสนุนข้ อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่าไม่มีความเสี่ยงที่
เป็ นนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อข้ อมูลทางการเงินที่
รวมกันของหลายกิจการภายในกลุ่มซึ่งไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ

40

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก51. การตัดสินใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการว่าจะเลือกกิจการภายในกลุ่มจํานวน
เท่าใดตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 29 การเลือกกิจการภายใด และประเภทของงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของแต่ ละกิจการภายในกลุ่มที่ถูกเลือกอาจถูกกระทบโดยปั จจัย
ต่อไปนี้
•
ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงคาดว่ าจะได้ รับเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ
•
เป็ นกิจการภายในกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นใหม่หรือได้ รับมาใหม่
•
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นในกิจการภายในกลุ่ม
•
การตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติในกิจการภายในกลุ่มและผลกระทบใด ๆ ของงาน
นั้นต่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
•
กิจการภายในกลุ่มใช้ ระบบและกระบวนการเดียวกันหรือไม่
•
ความมีประสิทธิผลในการดําเนินงานของการควบคุมที่ระดับกลุ่ม
•
การเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติท่รี ะบุได้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ระดับกลุ่มกิจการ
•
นั ยสําคัญ ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพี ยงลําพั ง หรื อความเสี่ยงของกิจการ
ภายในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการภายในกลุ่มอื่นภายในกลุ่มนี้
•
กิจการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้ การตรวจสอบที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับหรือเหตุผล
อื่นหรือไม่
การรวมถึงปั จจัยที่ไม่ สามารถคาดเดาได้ ในการเลือกกิจการภายในกลุ่มในกลุ่มนี้ อาจเพิ่ม
ความน่าจะเป็ นในการระบุการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อข้ อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ่ม การเลือกกิจการภายในกลุ่มมักแตกต่ างกันไปตามเกณฑ์ท่ี
เปลี่ยนไป
ก52. การสอบทานข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหนึ่งอาจถูกปฏิบัติโดยสอดคล้ องกับ
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 22 หรือ มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 23 โดยปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์เท่าที่จาํ เป็ น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจระบุวิธปี ฏิบัติเพิ่มเติม
สําหรับงานนี้ด้วยเช่นกัน

22

23

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 เรื่อง “การสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่เป็ นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ)”
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง “การสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของกิจการ”
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ก53. ตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ ก13 กลุ่มกิจการหนึ่งกลุ่มอาจประกอบด้ วยกิจการภายในกลุ่มที่
ไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญเท่านั้น ในสถานการณ์เหล่านี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการสามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยระบุประเภทของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ 29 ทั้งนี้ไม่มีความเป็ นไปได้
ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ าง
เพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มทดสอบการควบคุมที่ระดับกลุ่ม
และปฏิบัติวิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเท่านั้น
การมีสว่ นร่วมในงานทีป่ ฏิบตั ิโดยผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30-31)
ก54. ปั จจัยที่อาจกระทบต่ อการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึง
(ก) ความมีนัยสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม
(ข) ความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
ระบุได้ ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
(ค) ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม
ในกรณีของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญหนึ่ง หรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ระบุได้ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการปฏิบัติวิธีตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 30-31 ในกรณีของ
กิจการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิ การภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ
การมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มจะแตกต่างกันโดยใช้ เกณฑ์ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ต่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนั้น ข้ อเท็จจริงที่ว่ากิจการภายในกลุ่มนั้นไม่ ใช่กิจการ
ภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญกลายเป็ นเรื่องรอง ตัวอย่างเช่น แม้ ว่ากิจการภายในกลุ่มหนึ่งไม่ถูก
พิจารณาว่ าเป็ นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ ถึงกระนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจ การอาจตัด สิน ใจที่จ ะมีส่ว นร่ วมในการประเมินความเสี่ยงของผู้ ส อบบัญชี ของกิจ การ
ภายในกลุ่ม เพราะว่ามีความน่ากังวลน้ อยกว่าเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้เฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม)
หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ข้อบังคับในการดูแลผู้สอบ
บัญชีมีการนํามาใช้ อย่างจริงจัง
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ก55. รูปแบบของการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มนอกเหนือจากที่อธิบาย
ในย่อหน้ าที่ 30-31 และ 42 อาจรวมรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าตามข้ างล่าง โดยใช้ เกณฑ์จาก
ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่ม
(ก) การประชุมกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
เพื่อได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้ อมของกิจการภายใน
กลุ่ม
(ข) การสอบทานกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
(ค) การปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงของการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ระดับกิจการภายในกลุ่ม ซึ่งทําร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
(ง) การออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งอาจถูกออกแบบและปฏิบัติ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
(จ) การมีส่วนร่ วมในการประชุมปิ ดงานและการประชุมอื่นที่สาํ คัญระหว่างผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่มและผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม
(ฉ) การสอบทานส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่นของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่ม
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
การปรับปรุงและการจัดประเภทรายการเพือ่ จัดทํางบการเงินรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34)
ก56. กระบวนการจัดทํางบการเงินรวมอาจต้ องมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่รายงานในงบการเงิน
กลุ่ ม กิจ การซึ่ ง ไม่ ผ่ า นระบบการประมวลผลรายการตามปกติ และอาจไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมภายในเดียวกันกับข้ อมูลทางการเงินอื่น การประเมินของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการเกี่ยวกับความเหมาะสม ความสมบูรณ์และความถูกต้ องของการปรั บปรุงอาจ
รวมถึง
•
การประเมินว่าการปรับปรุงที่สาํ คัญสะท้ อนเหตุการณ์และรายการที่อยู่ภายใต้ การปรับปรุง
นั้นอย่างเหมาะสมหรือไม่
•
การกําหนดว่าการปรับปรุงที่เป็ นนัยสําคัญถูกคํานวณอย่างถูกต้ อง ดําเนินการและอนุมัติ
โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และโดยผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม แล้ วแต่กรณี หรือไม่
•
การกํา หนดว่ า การปรั บ ปรุง ที่เ ป็ นนั ย สํา คั ญ มี เ อกสารสนั บ สนุ น อย่ า งเหมาะสมและ
เพียงพอหรือไม่
•
การตรวจสอบการกระทบยอด การตัดรายการระหว่างกัน กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ
ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกัน
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การติดต่อสือ่ สารกับผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 40-41)
ก57. ถ้ าไม่ มีการติดต่ อแบบสองทางอย่ างมีประสิทธิผลระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม จะมีความเสี่ยงที่ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการอาจไม่ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่ มกิจ การ การติด ต่ อสื่อ สารในเวลาที่เหมาะสมและ
ชัดเจนตามข้ อกําหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการช่วยให้ เกิดการติดต่อแบบ
สองทางอย่ างมีประสิทธิผลระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่ม
ก58. ข้ อ กํา หนดของกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม กิ จ การมั ก ถู ก แจ้ ง ในหนั ง สื อ คํา สั่ ง งาน
ภาคผนวก 5 แสดงคําแนะนําเกี่ยวกับข้ อกําหนดและข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจรวมอยู่ในหนังสือ
คําสั่งงานดังกล่าว การติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการมักอยู่ ในรูปแบบของบันทึกข้ อความหรือรายงานของการปฏิบัติงาน
อย่ างไรก็ตาม การติดต่ อระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับผู้สอบบัญชีของ
กิจการภายในกลุ่มอาจไม่จาํ เป็ นที่ต้องเป็ นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่ างเช่ น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจเข้ าพบผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญที่ระบุได้ หรือสอบทานส่วนที่เกี่ยวข้ องของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอื่น
ก59. ตัวอย่างเช่น ในการร่วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มอาจให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเข้ าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวข้ องถ้ าไม่ถูกห้ ามโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก60. กรณีท่สี มาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเป็ นผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่มด้ วย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมักจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มโดยวิธกี ารอื่นนอกเหนือจากการติดต่อที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร ตัวอย่างเช่น
•
การเข้ าถึงกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มอาจเพียงพอที่จะถือเป็ นการแจ้ งความต้ องการของกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 40
•
การสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มโดย
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจเพียงพอที่จะถือเป็ นการแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 41
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การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั
การสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
42(ข))
ก61. ส่วนของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ จุดสําคัญในเอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบมักเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ขอบเขตของการสอบทานอาจถูกกระทบโดย
ข้ อเท็จจริงที่ว่าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้
วิธกี ารสอบทานของสํานักงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 44-45)
ก62. ถ้ ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่ได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติม
ถ้ าเป็ นไปไม่ได้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติงานตรวจสอบเองเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
ก63. การประเมินของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผลกระทบรวมของการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง (ทั้งที่ระบุโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือแจ้ งโดย
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม) เป็ นการเปิ ดให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการพิจารณา
ว่างบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวมแสดงข้ อมูลขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดู แลของกลุ่มกิจการ
การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 46-48)
ก64. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อกําหนดและแนวทางเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร
ในเรื่องการทุจริต หรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกรณีท่ผี ้ ูบริหารมีส่วนเกี่ยวข้ องในการทุจริต24
ก65. ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอาจต้ องการรักษาความลับของข้ อมูลสําคัญที่อ่อนไหว ตัวอย่างของ
สถานการณ์ซ่ึงอาจมีนัยสําคัญต่ องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งผู้บริหารของกิจการ
ภายในกลุ่มอาจไม่ทราบ มีดังต่อไปนี้
•
คดีความที่อาจเกิดขึ้น
•
แผนในการยกเลิกสินทรัพย์ดาํ เนินงานที่มีสาระสําคัญ
•
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
•
ข้ อตกลงทางกฎหมายที่มีนัยสําคัญ
24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 40-42

45

TSA 600

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การติดต่อสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 49)
ก66. สถานการณ์ท่กี ลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลของกลุ่มกิจการ อาจรวมถึงสถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม นํามาสู่ความ
สนใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ตั ด สิน ว่ า มี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลของกลุ่ ม กิจ การ
การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการทําในหลายช่วงเวลาระหว่าง
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ท่ถี ูกอ้ างในย่อหน้ าที่ 49(ก) ถึง (ข) อาจ
ถูกแจ้ งหลังจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้ พิจารณาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแล้ ว ในอีกทางหนึ่ง สถานการณ์ท่ถี ูกอ้ างถึงในย่อหน้ าที่ 49
(ค) อาจถูกแจ้ งในวันที่ส้ นิ สุดการตรวจสอบ และสถานการณ์ท่ถี ูกอ้ างถึงในย่อหน้ าที่ 49 (ง) ถึง
(จ) อาจถูกแจ้ งเมื่อเกิดขึ้น
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
ตัวอย่างของการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขกรณีที่กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่
สามารถได้รบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ในตัวอย่ า งนี้ กลุ่ มผู้ ป ฏิบัติ งานตรวจสอบกลุ่ มกิจ การไม่ ส ามารถได้ รับ หลั กฐานการสอบบัญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญหนึ่งซึ่งบันทึกบัญชีโดยวิธสี ่วนได้ เสีย
(รับรู้ 15 ล้ านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นสินทรัพย์รวม 60 ล้ านบาท) เนื่องจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงรายการบันทึกทางบัญชี ผู้บริหาร
หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้ อ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของกิจการภายในกลุ่ม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ที่เก็บรักษาโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่ม
ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ ผลกระทบต่องบการเงินกลุ่มกิจการจาก
การที่ไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระสําคัญแต่ไม่แผ่กระจาย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
[ระบุผ้ ูรับรายงานที่เหมาะสม]
รายงานต่องบการเงินรวม25
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จํากัด และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

25

ไม่จาํ เป็ นต้ องมีหัวข้ อ “รายงานต่องบการเงินรวม” ในกรณีท่ไี ม่มีหัวข้ อที่สอง “รายงานตามข้ อกําหนดทาง
กฎหมายและข้ อบังคับอื่น”
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร26ต่องบการเงินรวม
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมเหล่ านี้โดยถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 27 และรั บ ผิด ชอบเกี่ยวกับ การควบคุ ม ภายในที่ผ้ ู บ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวน
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวม วิธกี ารทดสอบที่เลือกใช้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของ
งบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้ องตามที่
ควรของกิจการ28 เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ29 การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีท่จี ัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
26
27

28

29

หรือคําศัพท์อ่นื ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศนั้น
ในกรณีท่คี วามรับผิดชอบของผู้บริหารคือการจัดทํางบการเงินที่แสดงตามความเป็ นจริงและถูกต้ องตามที่ควร
ประโยคนี้อาจเปลี่ยนเป็ น รผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็ นจริงและ
ถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ......”
ในกรณีของเชิงอรรถที่ 27 ประโยคนี้อาจเปลี่ยนเป็ น “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็ นจริงและถูกต้ องตามที่ควรของ
กิจการ เพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อวั ต ถุป ระสงค์ใ นการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ”
ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ
การตรวจสอบงบการเงินรวม ประโยคนี้จะใช้ ถ้อยคํา “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ
เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์” ในกรณีของเชิงอรรถที่ 27 อาจเขียนว่า “ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงินรวมที่
แสดงตามความเป็ นจริงและถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
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ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของการตรวจสอบอย่างมีเงื่อนไขของข้ าพเจ้ า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
เงินลงทุนในบริษัท ง จํากัดของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
ได้ มาในระหว่างปี และบันทึกบัญชีโดยวิธสี ่วนได้ เสีย คิดเป็ นจํานวนเงิน 15 ล้ านบาทในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งของบริษัท กขค จากกําไรสุทธิในบริษัท
ง เป็ นจํานวนเงิน 1 ล้ านบาทถูกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ข้ าพเจ้ าไม่
สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับจํานวนเงินของเงินลงทุนใน
บริษัท ง ของบริษัท กขค ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งของบริษัท กขค จากกําไร
สุทธิสาํ หรับปี ของบริษัท ง เนื่องจากข้ าพเจ้ าถูกปฏิเสธในการเข้ าถึงของข้ อมูลทางการเงิน จากผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัท ง ซึ่งเป็ นผลให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถพิจารณาว่ามีการปรับปรุงใด ๆ จําเป็ น
ต่อจํานวนเงินเหล่านี้หรือไม่
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ในความเห็นของข้ าพเจ้ า ยกเว้ นผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของสถานการณ์ตามที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากัดและ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควร (หรือแสดงตามความเป็ นจริงและถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ)
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานต่อข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับอื่น
[รูปแบบและเนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของความ
รับผิดชอบในการรายงานอื่นของผู้สอบบัญชี]
[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
ตามดุ ลยพิ นิจของผู้ สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานกลุ่ มกิจการ ถ้ าผลกระทบต่ องบการเงิน ของกลุ่ ม
กิจการจากการไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเป็ นสาระสําคัญและ
แผ่ ก ระจาย ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีรั บ ผิ ด ชอบงานกลุ่ ม กิจ การควรไม่ แ สดงความเห็น ตามข้ อ กํา หนดใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)

ตัวอย่างของสถานการณ์ทีก่ ลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้รบั ความเข้าใจ
ตัวอย่างนี้ครอบคลุมสถานการณ์อย่างกว้ าง แต่ไม่ใช่สถานการณ์ท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับงานสอบบัญชี
กลุ่มกิจการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ครบสมบูรณ์ตามที่จาํ เป็ น
การควบคุมที่ระดับกลุ่ม
1.

การควบคุมที่ระดับกลุ่มอาจรวมถึงการรวมกันของรายการดังต่อไปนี้
•
การประชุมตามปกติระหว่างผู้บริหารของกลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่มเพื่อหารือ
ในการพัฒนาธุรกิจและเพื่อสอบทานการดําเนินงาน
•
การตรวจสอบการดําเนิ นงานและผลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการ
รายงานตามปกติ ซึ่งทําให้ ผ้ ูบริหารกลุ่มกิจการสามารถติดตามผลการดําเนินงานของ
กิจการภายในกลุ่มเทียบกับงบประมาณ และตัดสินใจดําเนินการที่เหมาะสม
•
วิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ เช่น วิธีการระบุ การวิเคราะห์
และการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งอาจเป็ นผลให้
เกิดการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
•
การติดตามผล การควบคุม การกระทบยอดและการตัดรายการระหว่างกัน กําไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง และยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกันที่ระดับกลุ่มกิจการ
•
กระบวนการในการติ ด ตามผลการตรงเวลา การประเมิ น ความถู ก ต้ อ งและความ
ครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงินที่ได้ รับจากกิจการภายในกลุ่ม
•
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางถูกควบคุมโดยการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ
•
กิจ กรรมการควบคุ ม ภายในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นระบบเดี ยวกัน สํา หรั บ
กิจการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วน
•
การติดตามผลการควบคุ ม รวมถึงกิจกรรมของการตรวจสอบภายในและโปรแกรม
การประเมินตนเอง
•
นโยบายและวิธปี ฏิบัติท่ตี รงกัน รวมถึงคู่มือวิธกี ารรายงานทางการเงินกลุ่มกิจการ
•
โปรแกรมที่ใช้ ร่วมกันภายในกลุ่ม เช่น ระเบียบวินัยและโปรแกรมการป้ องกันการทุจริต
•
การจัดการสําหรับการกําหนดอํานาจและความรับผิดชอบต่อผู้บริหารของกิจการภายใน
กลุ่ม
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2.

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบภายในอาจถูกพิจารณาเป็ นส่วนของการควบคุมที่ระดับกลุ่ม เมื่อ
งานการตรวจสอบภายในรวมไว้ เป็ นศูนย์กลาง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 61030 เกี่ยวข้ อง
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในการประเมินเกี่ยวกับความสามารถและข้ อเท็จจริง
ของผู้ตรวจสอบภายในกรณีท่วี างแผนที่จะใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
3.

ความเข้ าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงิน
รวมอาจรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
เรื่องเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
•
ขอบเขตซึ่งผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มมีความเข้ าใจเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่นาํ มาใช้
•
การระบุ และการบันทึกบัญชี สาํ หรั บกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้ องกับแม่ บทการ
รายงานการเงินที่นาํ มาใช้
•
กระบวนการในการระบุส่วนงานที่สามารถรายงานได้ สาํ หรับการเสนอข้ อมูลทางการเงิน
จําแนกตามส่วนงานโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
•
กระบวนการในการระบุความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและรายการระหว่างกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อการรายงานโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานการเงินที่นาํ มาใช้
•
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ กับงบการเงินกลุ่มกิจการ การเปลี่ยนแปลงจากปี การเงินปี ก่อน
และการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลจากมาตรฐานที่กาํ หนดขึ้นมาใหม่หรือเป็ นมาตรฐานที่
ถูกปรับเปลี่ยนภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
•
กระบวนการในการจัดการกับกิจการภายในกลุ่มที่รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
รอบระยะเวลารายงานของกลุ่มกิจการ
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
•
กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการได้ มาซึ่งความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การบัญชีท่ีใช้ โดยกิจการภายในกลุ่ม และในกรณีท่เี หมาะสม ให้ แน่ ใจว่ านโยบายการ
บัญชีเดียวกันถูกใช้ เพื่อจัดทําข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มสําหรับงบการเงิน
กลุ่มกิจการ และความแตกต่างในนโยบายการบัญชีถูกระบุและปรับปรุงซึ่งกําหนดใน
เงื่อนไขของแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่นํามาใช้ นโยบายการบัญชี เดียวกัน คือ
หลักการ เกณฑ์ ข้ อตกลง กฎ และวิธีปฏิบัติเฉพาะซึ่งใช้ โดยกลุ่มกิจการโดยใช้ เกณฑ์
ตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่นํา มาใช้ ซึ่ งกิจ การภายในกลุ่ ม ใช้ เพื่ อ รายงาน
รายการที่คล้ ายคลึงกันอย่างถูกต้ องตรงกัน โดยปกตินโยบายเหล่านี้ถูกอธิบายในคู่มือ
วิธกี ารรายงานทางการเงินและชุดการรายงานที่ออกโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ

30

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เรื่อง “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้ าที่ 9
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•
•
•

•

กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่อแน่ใจว่าการรายงานทางการเงินโดยกิจการ
ภายในกลุ่ม ครบถ้ วน ถูกต้ อง และในเวลาที่เหมาะสม สําหรับการจัดทํางบการเงินรวม
กระบวนการในการแปลงค่าข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มต่างประเทศให้ เป็ น
สกุลเงินของงบการเงินของกลุ่มกิจการ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางบการเงินรวม รวมถึงกระบวนการทั้ง
แบบมือ และแบบอัต โนมั ติ และการควบคุ มทั้ง แบบมือ และแบบอัต โนมัติ ท่ีมีอยู่ ใ น
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดทํางบการเงินรวมเป็ นอย่างไร
กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน

เรื่องเกี่ยวกับรายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
•
กระบวนการในการการบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงการ
จัดทํา การอนุ มัติ และการประมวลผลรายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และประสบการณ์ของ
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินรวม
•
รายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินรวมที่กาํ หนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่
นํามาใช้
•
เหตุ ผ ลทางธุ ร กิจ สํา หรั บ เหตุการณ์และรายการซึ่ งก่ อให้ เกิด รายการปรั บ ปรุง ในงบ
การเงินรวม
•
ความถี่ ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกิจการภายในกลุ่ม
•
วิธีการในการติดตามผล การควบคุม การกระทบยอดและการตัดรายการระหว่ างกัน
และกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกัน
•
ขั้น ตอนในการได้ ม าของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ไ ด้ มา วิ ธีก ารตั ด
จําหน่ ายค่ าความนิยม (ในกรณีท่เี หมาะสม) และการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความ
นิยมโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้
•
การจัดการกับผู้ถือหุ้ นหลักหรือส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมเกี่ยวกับผลขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากแต่ ละกิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่ างเช่ น ภาระผูกพันของส่วนได้ เสียที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมเพื่อชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว)
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ภาคผนวก 3
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก30)

ตัวอย่างของเงือ่ นไขหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจบ่งชี้ ความเสีย่ งจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
ตัวอย่ างนี้ครอบคลุมสถานการณ์อย่างกว้ าง แต่ไม่ใช่ เงื่อนไขหรือเหตุการณ์ท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับ
งานสอบบัญชีกลุ่มกิจการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ครบสมบูรณ์ตามที่จาํ เป็ น
•
โครงสร้ างของกลุ่มที่ซับซ้ อน โดยเฉพาะมีการซื้อ จําหน่ ายหรื อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
องค์กรบ่อยครั้ง
•
โครงสร้ างในการกํากับดูแลกิจการไม่ดี รวมถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่ไม่โปร่งใส
•
การควบคุมที่ระดับกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีอยู่จริง รวมถึงข้ อมูลของผู้บริหารของกลุ่ม
กิจการไม่ เพียงพอในการติดตามผลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของกิจการภายใน
กลุ่ม
•
กิจการภายในกลุ่มที่ดาํ เนินงานภายใต้ กฎหมายในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกิด
จากการแทรกแซงที่ไม่ ปกติจากรัฐบาลในเรื่องต่ าง ๆ เช่ น นโยบายการเงิน ข้ อจํากัดในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการจ่ายเงินปันผลออกนอกประเทศ และความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
•
กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงสูง เช่น สัญญาระยะ
ยาว หรือการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่หรือมีโครงสร้ างที่ซับซ้ อน
•
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ถูกกําหนดให้ นาํ มารวมใน
งบการเงิ น ของกลุ่ ม กิ จ การตามข้ อ กํา หนดของแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่นํา มาใช้
ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ หรื อกิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ การค้ า ที่มี อ ยู่ แ ละถู ก
กําหนดให้ นาํ มารวม
•
ความสัมพันธ์และรายการระหว่างกันที่ผดิ ปกติ
•
ยอดคงเหลื อทางบัญ ชี ระหว่ า งกัน ที่ยกมาซึ่ งไม่ สมดุ ลหรื อ ไม่ สามารถกระทบยอดได้ ใ นงบ
การเงินรวม
•
ความมีอยู่ของรายการที่ซับซ้ อนซึ่งบันทึกบัญชีในกิจการภายในกลุ่มมากกว่าหนึ่งกิจการภายใน
กลุ่ม
•
การใช้ นโยบายการบัญชีของกิจการภายในกลุ่มซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีท่ใี ช้ กับงบ
การเงินของกลุ่มกิจการ
•
กิจการภายในกลุ่มที่มีรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกันซึ่งอาจถูกใช้ เพื่อตกแต่งรายการโดย
การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการบันทึกรายการ
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•
•
•

การเกิดขึ้นครั้งก่อนของรายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินรวมที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้ รับการ
อนุมัติ
การวางแผนภาษีโดยไม่ระมัดระวังภายในกลุ่มกิจการ หรือรายการที่เป็ นเงินสดจํานวนมากกับ
กิจการในเขตประเทศปลอดภาษี
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีท่รี ับงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มบ่อย ๆ
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ภาคผนวก 4
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35)

ตัวอย่างของคํายืนยันของผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไปนี้มิได้ ต้งั ใจให้ ใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน คํายืนยันอาจแตกต่างกันไปสําหรับผู้สอบบัญชี
ของแต่ละกิจการภายในกลุ่ม หรือแตกต่างกันไปในแต่ละรอบระยะเวลา
คํายืนยันมักได้ รับก่อนเริ่มงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
[กระดาษหัวจดหมายผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม]
[วันที่]
[เรียน ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ]
หนังสือฉบับนี้จัดเตรียมเพื่อการตรวจสอบของท่านเกี่ยวกับงบการเงินกลุ่มกิจการของ [ชื่อบริษัทใหญ่]
สําหรับปี สิ้นสุด [วันที่] เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินของกลุ่มกิจการแสดงฐานะ
การเงินของกลุ่มกิจการ ณ [วันที่] และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ (แสดงตามความเป็ นจริงและถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ)
ตาม [ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ ]
ข้ าพเจ้ ารับทราบจากหนังสือคําสั่งงานของท่านลงวันที่ [วันที่] ที่ร้องขอให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติงานเฉพาะ
เกี่ยวกับกับข้ อมูลทางการเงินของ [ชื่อบริษัทกิจการภายในกลุ่ม] สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ [วันที่]
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า
1. ข้ าพเข้ าสามารถปฏิบัติตามคําสั่งงาน / ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่าข้ าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งงานต่อไปนี้ [ระบุคาํ สั่ง] ด้ วยเหตุผลดังนี้ [ระบุเหตุผล]
2. คําสั่งงานชัดเจนและข้ าพเจ้ าเข้ าใจคําสั่งงานเหล่ านั้น / ข้ าพเจ้ ารู้สึกขอบคุณเป็ นอย่ างยิ่งหาก
ท่านอธิบายคําสั่งงานต่อไปนี้ให้ ชัดเจน [ระบุคาํ สั่ง]
3. ข้ าพเจ้ าจะร่วมมือกับท่านและให้ สทิ ธิในการเข้ าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า
1. ข้ อมูลทางการเงินของ [ชื่อของกิจการภายในกลุ่ม] จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
ของ [ชื่อของบริษัทใหญ่]
2. ท่านอาจตัดสินใจว่ามีความจําเป็ นในการมีส่วนร่วมในงานที่ท่านร้ องขอให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงินของ [ชื่อของกิจการภายในกลุ่ม] สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ [วันที่]
3. หากพิจารณาว่าเหมาะสม ท่านตั้งใจที่จะประเมินและใช้ ผลงานของข้ าพเจ้ าเพื่อการตรวจสอบงบ
การเงินของกลุ่มกิจการของ [ชื่อของบริษัทใหญ่]
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ในความเกี่ยวข้ องกันกับงานซึ่งข้ าพเจ้ าปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของ [ชื่อของกิจการภายใน
กลุ่ม] [อธิบายกิจการภายในกลุ่ม เช่น บริษัทย่อยที่เป็ นเจ้ าของทั้งหมด บริษัทย่อย กิจการร่วมค้ า ผู้ถูก
ลงทุนที่ถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้ เสียหรือวิธีทุน] ของ [ชื่อของบริษัทใหญ่ ] ข้ าพเจ้ าขอยืนยัน
ดังต่อไปนี้
1. ข้ าพเจ้ ามีความเข้ าใจเกี่ยวกับ [ระบุข้อกําหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง] ซึ่งเพียงพอที่จะทําให้
ข้ าพเจ้ าปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ และ
จะเป็ นไปตามนั้น และข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระต่อ [ชื่อของบริษัทใหญ่] และกิจการภายในกลุ่มอื่น
ในกลุ่ม ตามความหมายของ [ระบุข้อกําหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง] และปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ที่นาํ มาใช้ ของ [อ้ างถึงกฎ] ที่ประกาศโดย [ชื่อของตัวแทนข้ อบังคับ]
2. ข้ าพเจ้ ามีความเข้ าใจมาตรฐานการสอบบัญชีและ [ระบุมาตรฐานของประเทศอื่นที่นาํ มาใช้ สาํ หรับ
การตรวจสอบงบการเงินกลุ่มกิจการ] ซึ่งเพียงพอที่จะทําให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ และจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทาง
การเงินของ [ชื่อของกิจการภายในกลุ่ม] สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ [วันที่] โดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
เหล่านั้น
3. ข้ าพเจ้ ามีทกั ษะเฉพาะ (เช่น ความรู้เฉพาะในอุตสาหกรรม) ซึ่งจําเป็ นต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
4. ข้ าพเจ้ ามีความเข้ าใจเกี่ยวกับ [ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ หรือคู่มือวิธกี ารรายงาน
ทางการเงินกลุ่มกิจการ] ซึ่งเพียงพอที่ทาํ ให้ ข้าพเจ้ าปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าใน
การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ
ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการรับรองตามที่กล่าวข้ างต้ นระหว่างการ
ปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ ากับข้ อมูลทางการเงินของ [ชื่อของกิจการภายในกลุ่ม]
[ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี]
[วันที่]
[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี]
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ภาคผนวก 5
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก58)

ข้อ กํ า หนดและข้อ มู ล เพิ่ม เติ มที่ร วมอยู่ ใ นหนัง สื อ คํ า สัง่ งานของกลุ่มผู ป้ ฏิ บตั ิ ง าน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ข้อมูลที ก่ ําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ทีแ่ จ้งไปยังผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
แสดงไว้เป็ นตัวอักษรเอียง
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
การขอให้ ผ้ ูสอบบัญชี ของกิจการภายในกลุ่มยืนยันว่ าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะ
ร่ วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยรับทราบถึงบริบทที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการจะใช้ ผลงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
ตารางเวลาที่ทาํ การตรวจสอบให้ เสร็จสมบูรณ์
•
วันตรวจเยี่ยมที่วางแผนไว้ โดยผู้บริหารกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
และวันประชุมที่วางแผนไว้ กับผู้บริหารกิจการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน
กลุ่ม
•
รายชื่อของผู้ติดต่อหลัก
•
งานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม การใช้ ผลงานนั้นและการจัดการสําหรับ
ความพยายามในการประสานงานที่ข้ันตอนแรกและระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมที่วางแผนไว้ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่ม
•
ข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้ อกําหนด
เรื่องความเป็ นอิสระ
•
ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ความมี
สาระสําคัญของกิจการภายในกลุ่ม(และระดับความมีสาระสําคัญระดับเดียวหรือหลายระดับ
สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เฉพาะในกรณีท่ี
เหมาะสม) และเกณฑ์วัดเชิงปริมาณที่สูงกว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่สามารถ
อ้ างได้ ชัดเจนว่าไม่สาํ คัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
•
รายการของกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่จัดทําโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อื่นซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบและขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
แจ้ งในเวลาที่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ไม่ถูกระบุมาก่อนโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
•
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับรายการระหว่ างกัน กําไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง และยอดคงเหลือทางบัญชี
ระหว่างกัน
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•

•

แนวทางต่อความรับผิดชอบการรายงานตามกฎหมายอื่น ตัวอย่างเช่น การรายงานเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้ ใ ห้ การรั บ รองไว้ ของผู้ บ ริ หารของกลุ่ มกิจการต่ อความมี ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
กรณีท่ีอาจมีช่วงเวลาระหว่ างความครบถ้ วนของงานต่ อข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มและข้ อสรุปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่องบการเงินกลุ่มกิจการ ให้ ระบุ
คําสั่งงานสําหรับการสอบทานเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
ข้ อตรวจพบจากกิจกรรมการทดสอบการควบคุมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
เกี่ยวกับระบบการประมวลผล ซึ่งเหมือนกันสําหรับกิจการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางกิจการ
ภายในกลุ่ม และการทดสอบการควบคุมที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ระบุได้ ต่องบ
การเงินของกลุ่มกิจการ เนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ซึ่งเกี่ยวข้ องกับงานของผู้สอบ
บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการขอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้ งในเวลาที่
เหมาะสมสําหรั บความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอื่นต่ อการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสํา คัญ เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิด พลาด ที่ระบุ ไ ด้ ใ นกิจ การภายในกลุ่ ม และการ
ตอบสนองของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อความเสี่ยงดังกล่าว
•
ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน โดยใช้ เ กณฑ์จ ากงานที่ป ฏิบั ติ ต่ อ การควบคุ ม หรื อ
เกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่ม
•
การขอให้ ติด ต่ อสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ หลั กฐานการสอบบัญ ชี ท่ีไ ด้ รับ จากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มซึ่งขัดแย้ งกับหลักฐานการสอบ
บัญชีซ่ึงเดิมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ทาํ
ในระดับกลุ่มกิจการ
•
การขอคํารั บรองที่เป็ นลายลั กษณ์อักษรในการปฏิบัติตามแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่
นํามาใช้ ของผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม หรือข้ อความที่ความแตกต่างระหว่างนโยบายการ
บัญชีท่ีใช้ กับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มกับที่ใช้ กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
ได้ รับการเปิ ดเผย
•
เรื่องที่บันทึกโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้ อมูลอื่น
•
สิ่งที่ขอตามรายการต่ อไปนี้ต้องรายงานต่ อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในเวลาที่
เหมาะสม
o การบัญชี การรายงานทางการเงินและเหตุการณ์ท่มี ีนัยสําคัญ รวมถึงการประมาณการทาง
บัญชีและการใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้ อง
o เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการภายในกลุ่ม
o เรื่องที่เกี่ยวกับการฟ้ องร้ องและคดีความ
o ข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญของการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มระบุ
ได้ ระหว่างการปฏิบัติงานกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม และข้ อมูลซึ่งบ่งชี้
ถึงการทุจริตที่มีอยู่
•
การขอให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการแจ้ งสถานการณ์ท่ีผิดปกติหรือสําคัญใด ๆ
โดยเร็วที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้
•
สิ่งที่ขอเกี่ยวกับสถานการณ์ตามที่อยู่ในย่ อหน้ าที่ 41 ถูกแจ้ งต่ อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการเมื่องานเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเสร็จสมบูรณ์
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