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 1 TSA 600 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 600 

 

ขอ้พจิารณาพเิศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

รวมถงึงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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 2 TSA 600 

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 600 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

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

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการ

ตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความ

ของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 600 - ข้อพิจารณาพิเศษ 

– การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบ

การเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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 3 TSA 600 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 600 

 

ขอ้พจิารณาพเิศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

รวมถงึงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ   
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วตัถุประสงค ์ 8 
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ความรับผดิชอบ 11 

การรับงานใหม่และการรับงานต่อเน่ือง  12-14 

กลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ  15-16 

การทาํความเข้าใจกลุ่มกจิการ กจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของ 

กลุ่มกจิการ 
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การทาํความเข้าใจผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 19-20 
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การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 42-45 

การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของ
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 4 TSA 600 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน   

กจิการภายในกลุ่มซ่ึงขึ้นอยู่กบัการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ  

เหตุผลอื่น 

 

ก1 

คาํจาํกดัความ ก2-ก7 

ความรับผดิชอบ ก8-ก9 

การรับงานใหม่และการรับงานต่อเน่ือง  ก10-ก21 

กลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ  ก22 

การทาํความเข้าใจกลุ่มกจิการ กจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของ 

กลุ่มกจิการ  

 

ก23–ก31 

การทาํความเข้าใจผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ก32-ก41 

ความมีสาระสาํคัญ ก42–ก46 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ก47-ก55 

กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม ก56 

การติดต่อกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ก57-ก60 

การประเมินความเหมาะสมอย่างเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ก61-ก63 

การติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหารกลุ่มกจิการและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของ    

กลุ่มกจิการ 

 

ก64-ก66 

ภาคผนวก 1  ตัวอย่างการแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไข กรณีที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 

ภาคผนวก 2  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

 ได้มาซ่ึงความเข้าใจในกลุ่มกจิการ 

 

ภาคผนวก 3  ตัวอย่างของเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ ซ่ึงอาจแสดงถึงความเสี่ยงของ

 การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

 

ภาคผนวก 4  ตัวอย่างคาํยืนยันของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  

ภาคผนวก 5  ข้อกาํหนดและข้อมูลเพ่ิมเติมที่รวมอยู่ในหนังสือคําสั่งของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกจิการ 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เร่ือง “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม

กิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เร่ือง 

“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” 
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 5 TSA 600 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้กบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และกล่าวถึงข้อพิจารณาพิเศษ

ซ่ึงใช้กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้อพิจารณาซ่ึงเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม  

  

2. ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี เป็นประโยชน์เม่ือผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้อง

กบัผู้สอบบัญชีอื่นในการตรวจสอบงบการเงินซ่ึงไม่ใช่งบการเงินกลุ่มกจิการ โดยปรับเปล่ียน

ตามสถานการณ์เท่าที่จาํเป็น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจนาํผู้สอบบัญชีอื่นมาเพ่ือร่วมการ

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในสถานที่ที่

ห่างไกล 

   

3. ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจถูกกาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือเพ่ือเหตุผลอื่น 

ให้แสดงความเหน็การตรวจสอบต่องบการเงินของกจิการภายในกลุ่มกจิการหน่ึง กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบของกลุ่มกิจการอาจตัดสินใจใช้หลักฐานการสอบบัญชี ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นการตรวจสอบต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม เป็นหลักฐานการสอบบัญชี

สาํหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดของมาตรฐานฉบับน้ียังคงนาํมาใช้ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

  

4. ในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
1
 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุ่มกจิการ

ต้องม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

รวมถงึผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีที่

รับผดิชอบงานของกลุ่มกจิการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และการปฏบิัติงาน 

ตรวจสอบกลุ่มกจิการด้วยเช่นกนั 

   

5. ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานของกลุ่มกจิการใช้ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

โดยไม่คาํนึงว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานของกลุ่มกจิการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 220 ในขณะที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม   

 

 

                                                 
1 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14 และ 15 
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 6 TSA 600 

6. ความเสี่ยงในการสอบบัญชี  เป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน และความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว
2
 ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี รวมถึง

ความเสี่ยงที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงในข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม ซ่ึงเป็นสาเหตุในการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และความเสี่ยงที่กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการอาจตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ี 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายถึงสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่ม

กิจการพิจารณาเม่ือกาํหนด  ลักษณะ ระยะเวลา  และขอบเขตของความเกี่ยวข้องกับวิธีการ

ประเมินความเสี่ยงและวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม  ซ่ึงปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม วัตถุประสงค์ของความเกี่ยวข้องน้ีคือ

การได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

วนัถอืปฏิบติั  

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เร่ือง “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏบัิติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก32 
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วตัถุประสงค ์

  

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือพิจารณาว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่  

(ข) ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(1) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 

ขอบเขตและเวลา  ของงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกบักจิการภายใน

กลุ่ม และข้อตรวจพบ 

(2) เพ่ือได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินของกิจการภายในกลุ่มและกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม เพ่ือแสดง

ความเห็นว่างบการเงินกลุ่มกิจการในส่วนที่มีสาระสาํคัญทั้งหมดถูกจัดทาํโดย

สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางเงินที่นาํมาใช้หรือไม่ 

  

คําจํากดัความ  

 

9. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก)  กจิการภายในกลุ่ม หมายถงึ กจิการหรือกจิกรรมทางธุรกจิ ซ่ึงผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

 หรือผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มจัดทาํข้อมูลทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินของ 

 กลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก4) 

(ข)  ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้สอบบัญชีซ่ึงปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มเพ่ือการตรวจสอบกลุ่มกจิการ ตามการร้องขอ

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7) 

(ค)  ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทาํข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ง)  ความมีสาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่ม หมายถึง ความมีสาระสาํคัญของกจิการ

ภายในกลุ่ม ซ่ึงกาํหนดโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกจิการ 

(จ)  กลุ่มกจิการ หมายถึง กจิการภายในกลุ่มทั้งหมด ซ่ึงข้อมูลทางการเงินรวมอยู่ในงบ

การเงินของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการหน่ึงกลุ่มมีมากกว่าหน่ึงกจิการภายในกลุ่มเสมอ 

(ฉ)  การตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถงึ การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ช)  ความเหน็จากการตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง การแสดงความเหน็จากการตรวจสอบ

ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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(ซ)  ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีหรือบุคคลอื่นในสาํนักงาน

ซ่ึงรับผิดชอบงานตรวจสอบ การปฏบิัติงาน และรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

ของกลุ่มกจิการซ่ึงออกในนามของสาํนักงาน กรณทีี่มีผู้สอบบัญชีร่วมปฏบิัติงานตรวจสอบ 

 กลุ่มกจิการ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานร่วมและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบร่วม คือ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่กล่าวถงึความสมัพันธร์ะหว่างผู้สอบบัญชี

ร่วมหรืองานที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีร่วมปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีร่วมอื่น 

(ฌ)  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน รวมถึง

ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการ และพนักงาน ซ่ึงกาํหนดกลยุทธก์ารตรวจสอบ

กลุ่มกจิการโดยรวม ติดต่อสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ปฏบิัติงาน

เกี่ยวกบักระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม และประเมินข้อสรปุจากหลักฐานการสอบบัญชี

เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ฌ)  งบการเงินของกลุ่มกจิการ หมายถึง งบการเงินซ่ึงรวมข้อมูลทางการเงินของกจิการ

ภายในกลุ่มมากกว่าหน่ึงกจิการภายในกลุ่ม คาํว่า “งบการเงินกลุ่มกจิการ” รวมถึงการ

รวมงบการเงินโดยการรวมข้อมูลทางการเงิน ที่จัดทาํโดยหลายกจิการภายในกลุ่ม ซ่ึงไม่มี

บริษัทใหญ่แต่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

(ญ)  ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ หมายถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบสาํหรับการจัดทาํงบการเงิน

ของกลุ่มกจิการ 

(ฎ)  การควบคุมที่ระดับกลุ่ม หมายถงึ การควบคุมที่ถูกออกแบบ นาํไปปฏบิัติและคงไว้โดย 

 ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ ในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ฏ)  กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ หมายถึง กจิการภายในกลุ่มกจิการหน่ึงที่กาํหนดโดย

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการว่า (1) โดยลาํพังแล้วเป็นกจิการภายในกลุ่มที่มี

นัยสาํคัญทางการเงินต่อกลุ่มกจิการ หรือ (2) โดยลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะน่าจะ

มีความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5-ก6) 
10. การอ้างถงึ “แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้” หมายถงึ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

ใช้กบังบการเงินของกลุ่มกจิการ การอ้างถงึ “กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม” รวมถงึ  

(ก)  การรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่มในงบการเงินของกลุ่มกจิการโดยกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

การรวมกนัตามสดัส่วน หรือวิธส่ีวนได้เสยีหรือวิธรีาคาทุน และ  

(ข)  ผลจากการรวมงบการเงินของข้อมูลทางการเงินของหลายกิจการภายในกลุ่ม ซ่ึงไม่มี

บริษัทใหญ่ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 
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ขอ้กาํหนด  

ความรบัผดิชอบ 

 

11. ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการมีความรับผิดชอบในการสั่งการ การควบคุมงาน และ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ
ข้อกาํหนดตามข้อบังคับและกฎหมายที่นาํมาใช้ และการออกรายงานของผู้สอบบัญชีว่าเหมาะสม

ตามสถานการณ์หรือไม่
3
 ซ่ึงเป็นผลให้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ

จะต้องไม่อ้างถึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้

รวมการอ้างถึงดังกล่าว ถ้าการอ้างถึงดังกล่าวถูกกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ รายงาน

ของผู้สอบบัญชีจะต้องแสดงว่าการอ้างถึงมิได้ลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการหรือสาํนักงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการสาํหรับ

การแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8-ก9)  
 

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง  

 

12.  เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการ

ต้องให้ข้อสรุปว่าสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม  และข้อมูลทาง
การเงินของกจิการภายในกลุ่ม  ซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ
หรือไม่ เพ่ือวัตถุประสงค์น้ี กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกบั

กลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกิจการว่ามีความเพียงพอที่จะ

กาํหนดว่ากิจการภายในกลุ่มน่าจะเป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ ในขณะที่ผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการต้องประเมินว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

จะสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเหล่าน้ันตามขอบเขตที่

จาํเป็น เพ่ือให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก10-ก12) 

 

13. หากผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการสรปุว่า 

(ก) เป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชี  

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเน่ืองมาจากข้อจาํกดัโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

(ข) ผลกระทบที่เป็นไปได้ของความไม่สามารถน้ีจะส่งผลต่อการไม่แสดงความเห็นต่อ     

งบการเงินของกลุ่มกจิการ
4
 

                                                 
3  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 15 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 เร่ือง “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” 
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ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการต้อง 

• ในกรณีของงานใหม่ ไม่ควรรับงาน หรือในกรณีของการรับงานต่อเน่ือง ควรถอนตัวจาก

งาน หากการถอนตัวสามารถทาํได้ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ 

• ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามผู้สอบบัญชีปฎิเสธงาน  หรือกรณีที่การถอนตัวจาก

งานไม่สามารถทาํได้  หลังจากที่ได้ปฏิบัติการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการตาม

ขอบเขตที่เป็นไปได้แล้ว ต้องไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก13-ก19)  
 

ขอ้ตกลงในงาน 

 

14.  ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการต้องเหน็ชอบกบัข้อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ

โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
5
 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20-ก21) 

 

กลยทุธก์ารตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ 

 

15. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องกาํหนดกลยุทธก์ารตรวจสอบกลุ่มกจิการโดยรวม

และต้องพัฒนาแผนการตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 300
6
  

 

16. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการต้องสอบทานกลยุทธ์การตรวจสอบกลุ่มกิจการ

โดยรวมและแผนการตรวจสอบกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22) 

 

การทําความเขา้ใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ 

 

17.  ผู้สอบบัญชีถูกกาํหนดให้ระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญ  โดยการทาํความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
7
 กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้อง 

(ก) ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่ม

กจิการ รวมถึงการควบคุมที่ระดับกลุ่ม เพ่ิมเติมจากความเข้าใจที่ได้มาระหว่างขั้นตอน

การรับงานใหม่หรือการรับงานต่อเน่ือง   

(ข) ทาํความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงคาํสั่งที่ออกโดยผู้บริหาร

ของกลุ่มกจิการถงึกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23-ก29) 

 

                                                 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เร่ือง “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 

6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เร่ือง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 7-12 

7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เร่ือง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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18.  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องมีความเข้าใจซ่ึงเพียงพอต่อ 

(ก) การยืนยันหรือปรับปรุงการกาํหนดเร่ิมแรกของกิจการภายในกลุ่มที่น่าจะมีนัยสาํคัญ 

(ข) การประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

ของงบการเงินของกลุ่มกจิการ ไม่ว่าจะเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
8
 (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก30-ก31)  
 

การทําความเขา้ใจผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

 

19. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ วางแผนที่จะขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหน่ึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องทาํความเข้าใจในเร่ืองต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก32-ก35)  

(ก) ผู้สอบบัญชีกจิการภายในกลุ่ม เข้าใจและจะปฏบิัติตามข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ และมีความเป็นอสิระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก37)  
(ข)  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก38) 

(ค)  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในงานของผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มตามขอบเขตที่จาํเป็นเพ่ือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอหรือไม่ 

(ง)  ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มดําเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ ข้อบังคับ         

ในการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีมีการนาํมาใช้อย่างจริงจังหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก36) 

 

20. ถ้าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดเร่ืองความเป็นอสิระที่เกี่ยวข้อง

กบัการตรวจสอบกลุ่มกจิการ หรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการมีความกงัวลอย่างมาก

เกี่ยวกบัสถานการณ์อื่นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19(ก) ถึง (ค) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการควรได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยไม่ต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก39-ก41) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 
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ความมีสาระสําคญั 

 

21. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาถงึเร่ืองดังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42) 

(ก) ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยรวม เม่ือกาํหนดกลยุทธ์

การตรวจสอบกลุ่มกจิการโดยรวม 

(ข) ในสถานการณ์เฉพาะของกลุ่มกิจการ ถ้าในงบการเงินของกลุ่มกิจการมี ประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลใด มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงมีจํานวนเงินตํ่ากว่าความมีสาระสาํคัญของงบการเงินของกลุ่มกิจการ

โดยรวม ถูกคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ามีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผู้ใช้ที่ยึดเกณฑข์องงบการเงินกลุ่มกจิการ ระดับความมีสาระสาํคัญต้องคาํนึงถงึประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวน้ันด้วย 

(ค) ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม สาํหรับกจิการภายในกลุ่มซ่ึงผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทานเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่มต้องตํ่ากว่าความมี

สาระสาํคัญของงบการเงินของกลุ่มกจิการ เพ่ือลดความเป็นไปได้สาํหรับกรณีที่ผลรวม

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินกลุ่มกิจการทั้งที่ไม่ถูกแก้ไขและ

ตรวจไม่พบสูงเกินกว่าความมีสาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวม ให้อยู่ใน

ระดับตํ่าอย่างเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก43-ก44) 

(ง) ขอบเขตการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ที่ไม่สามารถอ้างได้อย่างแน่ชัดว่าไม่สาํคัญ

ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45) 

 

22. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินความเหมาะสม

ของความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงานซ่ึงถูกกาํหนดที่ระดับกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก46) 

 

23. ถ้ากิจการภายในกลุ่มหน่ึงอยูภายใต้ข้อกาํหนดการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือ

เหตุผลอื่น และกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการตัดสนิใจที่จะใช้การตรวจสอบน้ันเพ่ือ

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการต้องพิจารณาว่า 

(ก) ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยรวม และ 

(ข) ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงานที่ระดับกจิการภายในกลุ่ม 

เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีหรือไม่ 
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การตอบสนองต่อความเสีย่งทีไ่ดป้ระเมินไว ้ 

 

24. ผู้สอบบัญชีถูกกาํหนดให้ ออกแบบและนาํวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมไปปฏบิัติเพ่ือจัดการ

กับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินที่ได้

ประเมินไว้
9
 กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องระบุประเภทของงานที่ปฏบิัติโดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือปฏิบัติแทนโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

ต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ 26-29) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการต้องกาํหนด ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มด้วย (ดูย่อหน้าที่ 30-31) 

 

25. ถ้า ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต ของงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาํงบการเงิน

รวมหรือข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหลายส่วน ใช้เกณฑ์ที่คาดว่าการควบคุมที่

ระดับกลุ่มนาํไปใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล หรือถ้าวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่าง

เดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับสิ่งที่ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ได้ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องทดสอบหรือขอให้ผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มทดสอบความมีประสทิธผิลของการควบคุมเหล่าน้ัน 

 

การกาํหนดประเภทของงานทีป่ฏิบติัเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 

ก47) 

กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

 

26. สาํหรับกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญเน่ืองจากความมีนัยสาํคัญทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มน้ันต่อกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มที่ทาํการแทน ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

 

27. สาํหรับกิจการภายในกลุ่มหน่ึงที่มีนัยสาํคัญเน่ืองจากอาจมีความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็อนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ จากลักษณะหรือ

สถานการณเ์ฉพาะ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่มที่ทาํการแทน ต้องปฏบิัติงานตรวจสอบข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าดังต่อไปน้ี  

(ก) ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระสาํคัญของกจิการ

ภายในกลุ่ม 

                                                 
9 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เร่ือง “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมิน

ไว้” 
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(ข) ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล หน่ึงรายการ

หรือมากกว่า ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญที่อาจต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48) 

 (ค) ใช้วิธีการตรวจสอบที่กาํหนด ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการแสดงข้อมูล     

ที่ ขัด ต่อ ข้อเท็จจ ริงอัน เ ป็นสาระสําคัญที่ อาจ ต่องบการเงินของก ลุ่มกิจการ                

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก49) 

 

กจิการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

 

28. สาํหรับกจิการภายในกลุ่มซ่ึงไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการต้องใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ระดับกลุ่มกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก50) 

 

29. ถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่าจะไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบของกลุ่มกจิการ

จาก 

(ก) งานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

(ข) งานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมที่ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม  

(ค) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ปฏบิัติในระดับกลุ่มกจิการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องเลือกกิจการภายในกลุ่มซ่ึงไม่ใช่กิจการภายใน

กลุ่มที่มีนัยสาํคัญและต้องปฏิบัติ หรือขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน

ตรวจสอบดังต่อไปน้ี ข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่า เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการ

ภายในกลุ่มที่เลือก (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก51-ก53) 

• ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระสาํคัญของกจิการ

ภายในกลุ่ม 

• ตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลหน่ึงรายการ

หรือมากกว่า 

• สอบทานข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มโดยใช้ความมีสาระสาํคัญของกจิการ

ภายในกลุ่ม 

• ใช้วิธกีารตรวจสอบที่กาํหนด  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องเปล่ียนแปลงการเลือกกจิการภายในกลุ่มเม่ือเวลา

ผ่านไป 
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การมีสว่นร่วมในงานทีป่ฏิบติัโดยผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก54-ก55) 

กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ – การประเมินความเสี่ยง 

 

30. หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญหน่ึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องมีส่วนร่วมในการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเพ่ือระบุความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการมีส่วนร่วมน้ีเป็นผลมาจากการทาํความเข้าใจผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ แต่อย่างน้อยต้องรวมถงึ 

(ก) การหารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม

เกี่ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มมีนัยสาํคัญต่อกลุ่มกจิการ 

(ข) การหารือกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเกี่ยวกบัข้อสงสยักจิการภายในกลุ่มเร่ือง

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของข้อมูลทางการเงินเน่ืองจาก

การทุจริตหรือข้อผดิพลาด ของกจิการภายในกลุ่ม 

(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เกี่ยวกับความ

เสี่ยงที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มกิจการ เอกสารหลักฐานดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการจดบันทกึซ่ึง

แสดงให้เห็นข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคัญที่ระบุได้ 

 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อ       

งบการเงินของกลุ่มกจิการ – วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 

31. ถ้าความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อ  

งบการเงินของกลุ่มกิจการ ระบุได้ในกิจการภายในกลุ่มที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินความเหมาะสมของวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ขดั

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการต้องพิจารณาว่าจาํเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ิมเติมโดยใช้

ผลที่ได้จากทาํความเข้าใจของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 
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กระบวนการจดัทํางบการเงินรวม 

 

32. ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 17 กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการถูกกาํหนดให้ทาํความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการควบคุมที่ระดับกลุ่มและกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงคาํสั่งที่ออกโดย

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการถึงกจิการภายในกลุ่ม ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตามการขอของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ต้องทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ระดับ

กลุ่ม ถ้าลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบักระบวนการจัดทาํงบการเงิน

รวมซ่ึงใช้เกณฑ์ที่คาดว่าการควบคุมที่ระดับกลุ่มมีประสิทธิผล หรือวิธีการตรวจสอบเน้ือหา

สาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับ

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 

33. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ิมเติมต่อ

กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม และต้องรวมถึงการประเมินว่ากิจการภายในกลุ่มทั้งหมด

ถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกจิการหรือไม่ 

 

34. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินความเหมาะสม ความครบถ้วน และ

ความถูกต้อง ของการปรับปรงุและการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม และต้องประเมิน

ว่ามีปัจจัยความเสี่ยงจากการทุจริต หรือข้อบ่งช้ีถึงความลาํเอียงของผู้บริหารที่เป็นไปได้อยู่

หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก56) 

 

35. ถ้าข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงถูกจัดทาํโดยไม่สอดคล้องกับนโยบายการ

บัญชีใช้กบังบการเงินของกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องประเมินว่า

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มน้ันได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการจัดทาํและการแสดงรายการที่นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

 

36. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่า ข้อมูลทางการเงินที่ถูกระบุถึงในการ

ติดต่อสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ 41(ค)) คือข้อมูลทางการเงิน

ซ่ึงถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

 

37. ถ้างบการเงินของกลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการภายในกลุ่มหน่ึง ซ่ึงงวดการรายงาน

ทางการเงินแตกต่างไปจากงวดการรายงานทางเงินของกลุ่มกจิการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการต้องประเมินว่าได้มีการปรับปรุงที่เหมาะสมต่องบการเงินเหล่าน้ันโดยสอดคล้อง

กบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้หรือไม่ 
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เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

38. กรณีที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ออกแบบไว้เพ่ือ

ระบุเหตุการณข์องกจิการภายในกลุ่มเหล่าน้ัน ที่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ของข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และอาจ

ต้องมีการปรับปรงุหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

39. กรณีที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานนอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้ผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ หากทราบว่าเหตุการณ์

ที่เกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ 

 

การติดต่อสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

 

40. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องแจ้งความต้องการต่อผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มในเวลาที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารน้ีต้องแจ้งเกี่ยวกบั งานที่ต้องปฏบิัติ การนาํ

ผลงานน้ันมาใช้ และรูปแบบและเน้ือหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่มกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ การติดต่อสื่อสารต้องรวมถึงเร่ือง

ต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก57 ก58 ก60) 

(ก) การขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

จะร่วมมือกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ โดยทราบถึงบริบทที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการจะใช้งานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก59) 

(ข) ข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการและ โดยเฉพาะ

เร่ืองความเป็นอสิระ 

(ค) ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม 

ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม (และระดับความมีสาระสาํคัญระดับเดียวหรือ

หลายระดับสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่

เฉพาะถ้านาํมาใช้) และขอบเขตการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ที่ไม่สามารถอ้างได้

อย่างแน่ชัดว่าไม่สาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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(ง) ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ต่องบการเงินกลุ่มกิจการเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องขอให้

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มแจ้งในเวลาที่เหมาะสม เกี่ยวกบัความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ

ที่ระบุได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของ

กลุ่มกจิการ เน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในกจิการภายในกลุ่มและการตอบสนอง

ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อความเสี่ยงดังกล่าว 

(จ) รายช่ือของกิจการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงจัดทาํโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และกิจการที่

เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มแจ้งในเวลาที่เหมาะสม

เกี่ยวกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนัซ่ึงไม่ได้ระบุโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติ 

งานตรวจสอบกลุ่มกจิการมาก่อน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาว่า

จะระบุกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพ่ิมขึ้ นดังกล่าวต่อผู้สอบบัญชีอื่นของกิจการภายในกลุ่ม

หรือไม่ 

 

41. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มแจ้งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกบัข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ การติดต่อสื่อสารดังกล่าวต้องรวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก60) 

(ก) ผู้สอบบญัชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิตัติามข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวข้องกบั

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ รวมถงึความเป็นอสิระและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือไม่ 

(ข) ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติตามข้อกาํหนดของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการหรือไม่ 

(ค) การระบุข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

กาํลังรายงาน 

(ง) ข้อมูลของกรณกีารไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับซ่ึงอาจทาํให้มีการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(จ) รายการของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่ม ที่ไม่ถูกแก้ไข (รายการดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องรวมการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ซ่ึงตํ่ากว่าขอบเขตการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ที่ไม่สามารถอ้างได้อย่างแน่ชัดว่า

ไม่สาํคัญ ที่แจ้งโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 40(ค)) 

(ฉ) ข้อบ่งช้ีถงึความลาํเอยีงของผู้บริหารที่เป็นไปได้ 

(ช) คาํอธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีสาระสาํคัญที่ระบุได้ในการควบคุมภายในที่ระดับกิจการ

ภายในกลุ่ม 
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(ซ) เหตุการณ์สาํคัญอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งหรือคาดว่าจะแจ้งต่อ      

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการภายในกลุ่ม รวมถึงการทุจริต หรือข้อสงสยัว่ามี

การทุจริตเกี่ยวกบัผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม พนักงานซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการ

ควบคุมภายในที่ระดับกจิการภายในกลุ่มหรืออื่น ๆ ที่การทุจริตเป็นผลให้เกดิการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ฌ) เหตุการณ์ที่สาํคัญอื่นซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ หรือเหตุการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตั้งใจจะดึงความสนใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ รวมถึงข้อยกเว้นที่ถูกบันทึกในหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึง

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มขอจากผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม  

(ฌ) ข้อตรวจพบ ข้อสรปุ หรือความเหน็โดยรวมของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

 

การประเมินความเพยีงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บั 

การประเมินการติดต่อสือ่สารของผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่มและความเพียงพอของงาน 

 

42. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินการติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ 41) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้อง 

)ก(  หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สาํคัญซ่ึงเกิดจากการประเมินกับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหรือผู้บริหารกลุ่มกจิการ ตามเหมาะสม  

(ข) พิจารณาว่า จาํเป็นหรือไม่ที่ต้องสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบส่วนอื่นของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก61) 

 

43. ถ้ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการสรปุว่างานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มไม่

เพียงพอ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาใช้วิธีการตรวจสอบใดเพ่ิมเติม 

และปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัช ี

 

44. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงใน

การสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่าที่สามารถยอมรับได้ และทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุป

อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบ
10

 กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

หรือไม่ จากวิธกีารตรวจสอบที่ใช้กบักระบวนการจัดทาํงบการเงินรวมและ การปฏบิัติงานโดย

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการและ ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ต่อข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่มซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก62) 

                                                 
10 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 17 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 20 TSA 600 

45. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเหน็จากการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ถูกแก้ไข (ทั้งที่ระบุโดยกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือแจ้งโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม) และกรณีใด ๆ 

ที่ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก63) 
 

การติดต่อกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การติดต่อกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 
 

46. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่ระบุได้

เร่ืองใดที่จะแจ้งต่อผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกลุ่มกิจการ โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265
11

 ในการพิจารณาน้ี กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

ต้องพิจารณาถงึ  

(ก) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่ระดับกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการระบุได้ 

(ข) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซ่ึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการระบุได้ใน

การควบคุมภายในของกจิการภายในกลุ่ม และ 

(ค) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซ่ึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มทาํให้อยู่ในความ

สนใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 
 

47. ถ้าการทุจริตถูกระบุโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือนาํมาสู่ความสนใจโดย

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (ดูย่อหน้าที่ 41(ซ)) หรือข้อมูลที่บ่งช้ีว่าอาจมีการทุจริต 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการควรแจ้งเร่ืองน้ีในเวลาที่เหมาะสมกบัผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการในระดับที่เหมาะสม เพ่ือแจ้งถึงความรับผิดชอบเบื้ องต้นในการป้องกันหรือสืบหา

เหตุการณก์ารทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก64) 

 

48. ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอาจถูกกาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือเหตุผลอื่น ให้

แสดงความเหน็จากการตรวจสอบต่องบการเงินของกจิการภายในกลุ่มหน่ึง ในกรณีน้ัน กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องขอให้ผู้บริหารของกลุ่มกจิการแจ้งผู้บริหารของกจิการ

ภายในกลุ่มเกี่ยวกบัเหตุการณ์ใด ๆ ที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการทราบซ่ึงอาจมี

นัยสําคัญต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มแต่ผู้บริหารกิจการภายในกลุ่มไม่ทราบ        

ถ้าผู้บริหารของกลุ่มกิจการปฏเิสธที่จะแจ้งเหตุการณ์น้ันต่อผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องหารือสถานการณ์น้ันกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลของกลุ่มกจิการ ถ้าสถานการณยั์งไม่ถูกแก้ไข กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการควร

พิจารณาว่าจะแนะนาํให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มไม่ออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงินของกจิการภายในกลุ่มจนกระทั่งสถานการณ์น้ันถูกแก้ไขหรือไม่ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัข้อ

ควรพิจารณาเกี่ยวกบักฎหมายและความลับทางวิชาชีพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก65) 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลของกลุ่มกิจการ 

 

49. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องแจ้งเร่ืองดังต่อไปน้ีต่อผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

ของกลุ่มกจิการ เพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260
12

 และมาตรฐาน

การสอบบัญชีอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก66) 

(ก) ภาพรวมของประเภทของงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) ภาพรวมของลักษณะของการมีส่วนร่วมที่วางแผนไว้ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ ในงานที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

(ค) กรณีซ่ึงการประเมินของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกบังานของผู้สอบ

บัญชีของกจิการภายในกลุ่มเพ่ิมความกงัวลเกี่ยวกบัคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีน้ัน 

(ง) ข้อจาํกัดใด ๆ ต่อการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจถูกจาํกดั 

(จ) การทุจริตหรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหาร

ของกจิการภายในกลุ่ม พนักงานซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการควบคุมที่ระดับกลุ่มหรืออื่น ๆ 

ซ่ึงการทุจริตเป็นผลให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อ      

งบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

50. กลุ่มผู้ปฏบิัตงิานตรวจสอบกลุ่มกจิการต้องรวมเร่ืองต่อไปน้ีในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
13

 

(ก) การวิเคราะห์กิจการภายในกลุ่ม ที่บ่งช้ีว่ามีนัยสาํคัญ และประเภทของงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

(ข) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการในงานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มต่อกิจการภายในกลุ่มที่    

มีนัยสาํคัญ รวมถึง การสอบทานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ

ส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารหลักฐานและข้อสรปุของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่

เหมาะสม 

(ค) การติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเกี่ยวกบัความต้องการของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ 

 

 

                                                 
12  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เร่ือง “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” 

13  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เร่ือง “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ 

ก6 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 22 TSA 600 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

กิจการภายในกลุ่มทีข้ึ่นอยู่กบัการตรวจสอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัหรือเหตุผลอ่ืน  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 3) 

  

ก1. ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ที่จะใช้การ

ตรวจสอบตามที่กาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือสาํหรับเหตุผลอื่น เพ่ือให้ได้หลักฐานการ

สอบบัญชีสาํหรับการตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• ความแตกต่างในแม่บทการรายงานทางการเงิน ที่นาํมาใช้ในการจัดทาํงบการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มและที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• ความแตกต่างในมาตรฐานการตรวจสอบและอื่น ๆ ที่นาํมาใช้โดยผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่มและที่นาํมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การตรวจสอบงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มจะเสรจ็สมบูรณ์ทนัเวลาตามกาํหนดการ

รายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ 

 

คําจํากดัความ 

กิจการภายในกลุ่ม (อา้งถึงย่อหนา้ที ่9(ก)) 

 

ก2. โครงสร้างของกลุ่มกจิการหน่ึงกลุ่มกระทบต่อการระบุกจิการภายในกลุ่มอย่างไร ตัวอย่างเช่น 

ระบบการรายงานทางการเงินกลุ่มกจิการอาจใช้เกณฑ์โครงสร้างขององค์กร ซ่ึงให้ข้อมูลทาง

การเงินที่จัดทาํโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยหน่ึงบริษัทหรือมากกว่า กจิการร่วมค้า หรือ

ผู้ถูกลงทุนซ่ึงบันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยีหรือวิธรีาคาทุน โดยสาํนักงานใหญ่ และแผนกหรือ

สาขาหน่ึงหรือมากกว่า หรือการรวมกันของทั้งสอง อย่างไรกต็าม บางกลุ่มกจิการอาจจัดตั้ง

ระบบการรายงานทางการเงินตามหน้าที่งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ (หรือโดย

กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการ) หรือทาํเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในกรณีเหล่าน้ี กิจการหรือ

กจิกรรมทางธุรกจิซ่ึงผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกจิการภายในกลุ่มจัดทาํข้อมูลทางการเงิน

ซ่ึงถูกรวมอยู่ในงบการเงินกลุ่มกจิการอาจเป็นหน้าที่งาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ 

(หรือกลุ่มของผลิตภัณฑห์รือบริการ) หรือทาํเลที่ตั้งทางภมิูศาสตร์ 

 

ก3. ระดับต่าง ๆ ของกิจการภายในกลุ่มอาจยังคงมีอยู่ภายในระบบการรายงานทางการเงินของ

กลุ่มกจิการ ซ่ึงในกรณน้ีีอาจเป็นการเหมาะสมมากขึ้นที่จะระบุกจิการภายในกลุ่มในระดับของ

การรวมกนัแทนการแยกเป็นแต่ละกจิการภายในกลุ่ม 
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ก4. กิจการภายในกลุ่มที่รวมกันในระดับแน่นอน อาจตั้งเป็นหนึ่งกิจการภายในกลุ่มเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็าม หน่ึงกจิการภายในกลุ่มดังกล่าวอาจ

จัดทาํงบการเงินของกลุ่มกิจการซ่ึงมีข้อมูลทางการเงินของหลายกิจการภายในกลุ่มรวมเข้า

ด้วยกนั (เช่น กลุ่มย่อยหน่ึงกลุ่ม) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอาจนาํมาใช้โดยผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่แตกต่างกันเพ่ือ

กลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในกลุ่มกจิการใหญ่กลุ่มหน่ึง 

 

กิจการภายในกลุ่มทีมี่นยัสาํคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9(ฐ)) 

 

ก5. ขณะที่ความมีนัยสาํคัญทางการเงินเพียงลาํพังของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงเพ่ิมขึ้น โดยปกติ

ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มก็

เพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจใช้อตัราร้อยละเป็นข้อมูลอ้างองิที่ถูกเลือก 

โดยใช้ช่วยในการระบุกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญทางการเงิน การกาํหนดมาตรฐานและ

กาํหนดอตัราร้อยละที่จะใช้เกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กบั

ลักษณะและสถานการณ์ของกลุ่มกิจการ มาตรฐานที่เหมาะสมอาจรวมถึงสินทรัพย์ หน้ีสิน 

กระแสเงินสด กาํไร หรือรายได้ของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการอาจพิจารณาว่ากจิการภายในกลุ่มที่เกนิร้อยละ 15 ของข้อมูลอ้างองิที่ถูกเลือกคือกจิการ

ภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ อย่างไรกต็ามการใช้อัตราร้อยละที่สูงหรือตํ่ากว่า ให้ถือตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานการณ ์

 

ก6. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจระบุกจิการภายในกลุ่มหน่ึงที่น่าจะมีความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการ เน่ืองจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ (เช่น ความเสี่ยงซ่ึงต้องมีการพิจารณาเร่ือง

การตรวจสอบเป็นพิเศษ
14

) ตัวอย่างเช่น กิจการภายในกลุ่มหน่ึงอาจรับผิดชอบในการค้า

อตัราแลกเปล่ียน ทาํให้กลุ่มเกดิความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญของกลุ่มกจิการ ถึงแม้ว่ากจิการภายในกลุ่มน้ันจะไม่มีนัยสาํคัญทางการเงิน

ต่อกลุ่มกจิการกต็าม 

 

ผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9(ข)) 

 

ก7. สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงเพ่ือการตรวจสอบกลุ่มกิจการตามการร้องขอของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในกรณีน้ี สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวคือผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มด้วยเช่นกนั 

                                                 
14 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 27-28 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 24 TSA 600 

ความรบัผดิชอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก8. แม้ว่าผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจปฏบิัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกจิการ

ภายในกลุ่มเพ่ือการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ดังน้ันผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะ

รับผิดชอบประเด็นโดยรวม ข้อสรุปหรือความเห็นจากการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการหรือสาํนักงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่ม

กจิการรับผดิชอบสาํหรับการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 

ก9. เม่ือความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการอยู่ในรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปเพราะว่ากลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอซ่ึงเกี่ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหน่ึงกจิการภายในกลุ่มหรือ

มากกว่า เกณฑ์สาํหรับวรรคเปล่ียนแปลงในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการ คือให้อธิบายเหตุผลถึงความไม่สามารถน้ันโดยปราศจากการอ้างถึงผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่ม เว้นแต่ว่าการอ้างถึงดังกล่าวจาํเป็นสาํหรับการอธิบายอย่างเพียงพอถึง

สถานการณน้ั์น
15

 

 

การรบังานใหม่และการรบังานต่อเนือ่ง 

การทาํความเขา้ใจในขัน้ตอนของการรบังานใหม่หรือการรบังานต่อเนือ่ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก10. ในกรณีของการรับงานใหม่ ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ

กลุ่มกจิการ กจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกจิการอาจได้มาจาก 

• ข้อมูลที่จัดให้โดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

• การติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหารของกลุ่มกจิการ  

• การติดต่อสื่อสารกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการคนก่อน ผู้บริหารของกจิการ

ภายในกลุ่มคนก่อน หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มคนก่อน ในกรณทีี่เหมาะสม 

 

ก11. การทาํความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจรวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• โครงสร้างของกลุ่มกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางกฎหมาย และโครงสร้างองค์กร (เช่น 

ระบบการรายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการมีการจัดการอย่างไร) 

• กจิกรรมทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญต่อกลุ่มกจิการ รวมถึงสภาพแวดล้อม

ทางอุตสาหกรรมและข้อบังคับ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกจิ ซ่ึงกจิกรรม

เหล่าน้ันเกดิขึ้น 

• การใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ รวมถงึหน่วยงานบริการที่ใช้ร่วมกนั 

• คาํอธบิายการควบคุมที่ระดับกลุ่ม 

• ความซับซ้อนของกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

                                                 
15 
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• ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มที่ไม่ได้มาจากสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการเป็นผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มหรือไม่ และเหตุผลของผู้บริหารของกลุ่มกจิการในการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีมากกว่าหน่ึงคน 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

o สามารถเข้าถึง ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกลุ่มกจิการ ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 

ข้อมูลของกจิการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (รวมถึงเอกสาร

หลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องที่ถามหาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ) โดยไม่ถูกจาํกดัหรือไม่  

o จะสามารถปฏิบัติงานที่จาํเป็นเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือไม่ 

 

ก12. ในกรณีการรับงานต่อเน่ือง ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการที่จะ

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพออาจถูกกระทบโดยการเปล่ียนแปลงที่

สาํคัญ ตัวอย่างเช่น 

• การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซ้ือเพ่ิม การจาํหน่าย 

การจัดองค์กรใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงการจัดการในระบบการรายงานทางการเงิน

ของกลุ่มกจิการ) 

• การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญต่อกลุ่ม

กจิการ 

• การเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบของผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลของกลุ่มกิจการ 

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ หรือผู้บริหารหลักของกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

• ความกังวลของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ในการพิจารณาเกี่ยวกับความ

ซ่ือสตัย์และความสามารถของผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกจิการภายในกลุ่ม 

• การเปล่ียนแปลงในการควบคุมที่ระดับกลุ่ม 

• การเปล่ียนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

 

ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก13. กลุ่มกิจการหน่ึงกลุ่มอาจประกอบด้วยกิจการภายในกลุ่มที่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นกิจการ

ภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญเท่าน้ัน ในสถานการณ์เหล่าน้ี ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่ม

กจิการสามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการถ้ากลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการสามารถที่จะ 
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(ก) ปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของบางกจิการภายในกลุ่มเหล่าน้ี  

(ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่มอื่นตามขอบเขตที่จาํเป็นเพ่ือที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

การเขา้ถึงขอ้มลู (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก14. การเข้าถงึข้อมูลของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจถูกจาํกดัโดยสถานการณ์ซ่ึงไม่

สามารถจัดการได้โดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกบัความลับและ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือการปฏเิสธโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเกี่ยวกับ

การเข้าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบซ่ึงขอโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ  

ซ่ึงอาจถูกจาํกดัโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการเช่นกนั 

 

ก15. กรณีที่การเข้าถึงข้อมูลถูกจาํกดัโดยสถานการณ์ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจ

ยังคงสามารถที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ อย่างไรกต็าม        

มีความน่าจะเป็นน้อยเมื่อความมีนัยสาํคัญของกิจการภายในกลุ่มเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้บริหาร

หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มซ่ึงถูกบันทกึบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (รวมถึงเอกสาร

หลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องที่ขอโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ) ถ้ากจิการ

ภายในกลุ่มไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ และกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

มีงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มชุดสมบูรณ์ รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี และเข้าถึงข้อมูล

ที่เกบ็รักษาโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มน้ัน กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจสรปุว่าข้อมูลน้ีเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มน้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการภายในกลุ่มเป็นกิจการภายใน

กลุ่มที่มีนัยสาํคัญ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการจะไม่สามารถปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนดตาม

ย่อหน้าที่ 30-31 ซ่ึงกาํหนดให้มีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

เพราะฉะน้ัน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการจะไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงเกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่มน้ัน ผลกระทบของการที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอถูก

พิจารณาตามเงื่อนไขของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705  
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ก16. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการจะไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ถ้าผู้บริหารของกลุ่มกิจการจาํกัดการเข้าถึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อข้อมูลของกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

 

ก17. แม้ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ ถ้าการจาํกดัการเข้าถงึดังกล่าวเกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มหน่ึงซ่ึง

พิจารณาว่าไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ เหตุผลสาํหรับการจาํกดัอาจกระทบต่อการ

แสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

เกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริหารของกลุ่มกิจการต่อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการและคาํรับรองของผู้บริหารกลุ่มกิจการต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ   

 

ก18. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ ไม่ให้ปฏิเสธหรือ

ถอนตัวจากงาน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีถูกว่าจ้างสาํหรับช่วงเวลาที่กาํหนด

และห้ามถอนตัวก่อนสิ้ นสุดช่วงเวลาน้ัน ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทางเลือกในการ

ปฏิเสธหรือการถอนตัวจากงาน เน่ืองจากลักษณะของข้อบังคับหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับ

ประโยชน์สาธารณะ ในสถานการณ์เหล่าน้ี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังคงใช้สาํหรับการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ และผลกระทบของความไม่สามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอถูกพิจารณาตาม

เง่ือนไขในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

 

ก19. ภาคผนวก 1 แสดงตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงความเหน็แบบมี

เง่ือนไข ซ่ึงใช้เกณฑเ์กี่ยวกบัความไม่สามารถของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการที่จะ

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่มที่มี

นัยสาํคัญหน่ึงซ่ึงบันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยี แต่ตามดุลยพินิจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ ผลกระทบมีสาระสาํคัญแต่ไม่แผ่กระจาย  

 

ขอ้ตกลงในงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก20. ข้อตกลงในงานระบุถงึแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้
16

 ข้อความเพ่ิมเติมอาจถูกรวม

ในข้อตกลงในงานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ เช่นข้อความเกี่ยวกบั   

• การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มไม่ควรถูกจํากัดภายใต้ขอบเขตที่ เป็นไปได้ของกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ 
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• การติดต่อสื่อสารที่สาํคัญระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกับดูแลของกิจการภายในกลุ่ม และผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการ

ติดต่อสื่อสารกนัในเร่ืองข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาํคัญในการควบคุมภายใน ควรถูกแจ้ง

ต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเช่นกนั 

• การติดต่อสื่อสารที่สาํคัญระหว่างหน่วยงานที่มีอาํนาจกาํกบัดูแลและกจิการภายในกลุ่ม

ที่เกี่ยวกับเร่ืองการรายงานทางการเงินควรถูกแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ  

• ขอบเขตที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการพิจารณาว่าจาํเป็น ควรได้รับอนุญาต

เกี่ยวกบั 

o การเข้าถึงข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกิจการ

ภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

(รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องซ่ึงถามหาโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ)  

o การปฏิบัติงานหรือการขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงปฏิบัติงาน

เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

 

ก21. ข้อจาํกดักาํหนดให้มี   

• การเข้าถึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต่อข้อมูลของกิจการภายในกลุ่ม  

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการภายในกลุ่ม ผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หรือ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (รวมถงึเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องซ่ึง

ขอโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ) หรือ 

• งานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

หลังจากการรับงานการตรวจสอบกลุ่มกิจการของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ 

หากไม่สามารถที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงอาจกระทบต่อ

การแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อาจนาํไปสู่การถอนตัว

จากงานซ่ึงการถอนตัวเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้อง 

 

กลยทุธก์ารตรวจสอบโดยรวมและการแผนการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก22. การสอบทานกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการ เป็นส่วนสาํคัญในการปฏบิัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการสาํหรับการจัดการงานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ  
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การทําความเขา้ใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มกิจการ 

เหตกุารณที์ก่ลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการทาํความเขา้ใจ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ให้แนวทางเกี่ยวกบัสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

เม่ือทาํความเข้าใจในอุตสาหกรรม ข้อบังคับและปัจจัยภายนอกอื่นซ่ึงกระทบต่อกิจการ 

รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ ลักษณะของกจิการ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

และความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการวัดมูลค่าและการสอบทานการดาํเนินงานทาง

การเงินของกจิการ
17

 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางเกี่ยวกับ

สถานการณเ์ฉพาะต่อกลุ่มกจิการรวมถงึกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

คําสัง่ทีอ่อกโดยผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการถึงกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก24. เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินเป็นรูปแบบเดียวกันและเปรียบเทยีบกันได้ โดยปกติผู้บริหารของ

กลุ่มกิจการออกคาํสั่งถึงกิจการภายในกลุ่ม คาํสั่งดังกล่าวระบุข้อกาํหนดสาํหรับข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่มซ่ึงถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการและมักรวมถึงคู่มือ

วิธีการรายงานทางการเงินและชุดการรายงาน โดยปกติ ชุดการรายงานประกอบด้วยรูปแบบ

มาตรฐานสาํหรับการให้ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการรวมกันในงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

อย่างไรกต็าม โดยทั่วไปชุดการรายงานไม่อยู่ในรูปแบบของงบการเงินที่สมบูรณ์ซ่ึงจัดทาํและ

แสดงรายการที่นาํเสนอโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

 

ก25. โดยทั่วไป คาํสั่งครอบคลุมถงึ 

• นโยบายการบัญชีที่ใช้ 

• กฎหมายและข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่นํามาใช้กับงบการเงินกลุ่มกิจการ 

รวมถงึ 

o การระบุและการรายงานแยกตามส่วนงาน 

o ความสมัพันธแ์ละรายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

o รายการระหว่างกนัและกาํไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง 
o ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั และ 

• กาํหนดเวลาการรายงาน 
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ก26. ความเข้าใจในคาํสั่งของผู้บริหารของกลุ่มกจิการของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

อาจรวมรายการต่อไปน้ี 

• ความชัดเจนและความสามารถปฏบิัติได้ของคาํสั่งเพ่ือทาํให้ชุดการรายงานสมบูรณ ์

• คาํสั่งน้ัน 

o อธบิายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

o ให้จัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดของแม่บท
การรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

รายการและความสมัพันธข์องกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และข้อมูลแยกตามส่วนงาน 

o ให้จัดเตรียมการระบุรายการปรับปรงุเพ่ือจัดทาํงบการเงินรวมหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการระหว่างกนัและกาํไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง และยอดคงเหลือตาม

บัญชีระหว่างกนั และ 

o ให้จดัเตรียมการอนุมัติข้อมูลทางการเงินโดยผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ 
 

การทจุริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก27. ผู้สอบบัญชีถูกกาํหนดให้ระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินเน่ืองจากการทุจริต และถูกกาํหนดให้ออกแบบและใช้วิธีที่

เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้
18

 ข้อมูลที่ใช้เพ่ือระบุความเสี่ยงของการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มกิจการเน่ืองจากการ

ทุจริตอาจรวมถงึรายการต่อไปน้ี 

• การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ซ่ึงงบการเงินของกลุ่มกิจการอาจ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเป็นผลจากการทุจริต 

• กระบวนการของผู้บริหารกลุ่มกิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการ

ทุจริตในกลุ่มกจิการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่เฉพาะใด ๆ ที่ระบุโดยผู้บริหาร

กลุ่มกิจการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่

ซ่ึงความเสี่ยงจากการทุจริตอาจจะมีอยู่ 

• มีกจิการภายในกลุ่มเฉพาะซ่ึงอาจจะมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือไม่ 

• ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกลุ่มกิจการ ติดตามกระบวนการของผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตในกลุ่มอย่างไร และการ

ควบคุมซ่ึงผู้บริหารของกลุ่มกจิการกาํหนดเพ่ือลดความเสี่ยงเหล่าน้ีอย่างไร 

• การตอบสนองของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกลุ่มกจิการ ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ 

การตรวจสอบภายใน (และถ้าพิจารณาว่าเหมาะสม ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และอื่น ๆ) ต่อการสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการว่าพวกเขารับทราบถึงการทุจริตที่เกดิขึ้นจริง ที่น่าสงสยัหรือที่ถูก

กล่าวหากระทบต่อกจิการภายในกลุ่มหรือกลุ่มกจิการหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เร่ือง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตใน

การตรวจสอบงบการเงิน” 
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การหารือระหว่างสมาชิกกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผูส้อบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มเพือ่พิจารณาเกีย่วกบัความเสีย่งของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินกลุ่มกิจการ รวมถึงความเสีย่งจากการทจุริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก28. สมาชิกหลักของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถูกกาํหนดให้หารือข้อสงสัยในกิจการเกี่ยวกับการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

โดยเน้นที่ความเสี่ยงอันเน่ืองจากการทุจริตเป็นการเฉพาะ ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ     

การหารือเหล่าน้ีอาจรวมถึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มด้วยเช่นกนั
19

 การพิจารณาของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการเกี่ยวกบับุคคลที่ซ่ึงรวมอยู่ในการหารือ การหารือจะ

เกิดขึ้นเม่ือไหร่และอย่างไร และขอบเขตในการหารือถูกกระทบโดยหลายปัจจัย เช่น

ประสบการณปี์ก่อนกบักลุ่มกจิการ 

 

ก29. การหารือให้โอกาสในเร่ือง 

• การแบ่งปันความรู้ ของกิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกิจการภายในกลุ่ม 

รวมถงึการควบคุมที่ระดับกลุ่ม 

• การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการภายในกลุ่มหรือกลุ่ม

กจิการ 

• การแลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับงบการเงินกลุ่มกิจการ ซ่ึงอาจมีข้อสงสัยต่อการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในส่วน

ใดและอย่างไร ผู้บริหารของกลุ่มกิจการและผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มสามารถ

กระทาํและปกปิดการรายงานทางการเงินโดยทุจริตอย่างไร และสินทรัพย์ของกิจการ

ภายในกลุ่มสามารถนาํไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไร 

• การระบุวิธีปฏิบัติที่นํามาใช้โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการหรือกิจการภายในกลุ่มซ่ึง

อาจจะลําเอียงหรือถูกออกแบบเพ่ือบริหารกาํไรซ่ึงสามารถนําไปสู่การรายงานทาง

การเงินที่ทุจริต ตัวอย่างเช่น วิธีปฏบิัติการรับรู้ รายได้ไม่เป็นไปตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่นาํมาใช้ 

• การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ทราบที่กระทบต่อกลุ่มกจิการซ่ึงอาจก่อให้เกดิ

แรงจูงใจหรือความกดดันต่อผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่ม 

หรืออื่น ๆ เพ่ือกระทาํการทุจริต ให้โอกาสสาํหรับการกระทาํการทุจริต หรือบ่งช้ีธรรม

เนียมปฏบิัติหรือสภาพแวดล้อมที่ทาํให้ผู้บริหารกลุ่มกจิการ ผู้บริหารของกจิการภายใน

กลุ่มหรืออื่น ๆ สามารถอธบิายเหตุผลของการกระทาํการทุจริต 

• การพิจารณาความเสี่ยงที่ผู้บริหารกลุ่มกจิการหรือกจิการภายในกลุ่มไม่ปฏบิัติตามการ

ควบคุมที่กาํหนดไว้ 
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• การพิจารณาว่างบการเงินของกจิการภายในกลุ่มได้จัดทาํขึ้นตามนโยบายการบญัชีเดยีวกนั

กบังบการเงินของกลุ่มกจิการหรือไม่ และถ้าไม่เหมือนกนั นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกนั

ถูกระบุและปรับปรุงอย่างไร (ซ่ึงกาํหนดโดยแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงิน

ที่นาํมาใช้) 

• การหารือเร่ืองการทุจริตถูกระบุในกิจการภายในกลุ่ม หรือข้อมูลซ่ึงบ่งช้ีถึงความมีอยู่

ของการทุจริตในกจิการภายในกลุ่มหน่ึง 

• การแบ่งปันข้อมูลซ่ึงอาจช้ีให้เหน็ถงึการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายของประทศ หรือข้อบังคับ 

ตัวอย่างเช่น การให้สนิบนและการใช้ราคาโอนที่ไม่เหมาะสม 

 

ปัจจยัความเสีย่ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก30. ภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ที่ซ่ึงโดยลาํพังหรือรวมกนั อาจแสดง

ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการ 

รวมถงึความเสี่ยงเน่ืองจากการทุจริต 

 

การประเมินความเสีย่ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก31. การประเมินความเสี่ยงที่ระดับกลุ่มของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มใช้เกณฑข้์อมูลดังต่อไปน้ี 

• ข้อมูลที่ได้รับจากความเข้าใจกลุ่มกิจการ กิจการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของ

กลุ่มกิจการ และเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับจากการประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏบิัติของการควบคุมที่ระดับ

กลุ่มและการควบคุมที่เกี่ยวกบัการจัดทาํงบการเงินรวม 

• ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

 

การทําความเขา้ใจผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก32. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องทาํความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม เม่ือวางแผนที่จะขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพ่ือการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจจะ

ไม่จาํเป็นที่ต้องได้รับความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเหล่าน้ัน ถ้ากลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการวางแผนที่จะใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบเท่าน้ันที่ระดับ

กลุ่ม 
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วิธีปฏิบัติเพื่อทีจ่ะไดร้ับความเขา้ใจเกีย่วกบัผูส้อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและแหล่งทีม่าของ

หลกัฐานการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก33. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

เพ่ือที่จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มถูกกระทบโดยหลาย

ปัจจัย เช่น ประสบการณ์ในปีก่อนหรือความรู้ ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และ

ระดับที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มอยู่

ภายใต้นโยบายและวิธปีฏบิัติทั่วไป ตัวอย่างเช่น 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มได้แบ่งปัน

กนัในเร่ืองเหล่าน้ีหรือไม่ 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติทั่วไปสาํหรับการปฏบิัติงาน (เช่น วิธกีารตรวจสอบ) 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติของการควบคุมคุณภาพทั่วไป 

o นโยบายและวิธปีฏบิัติของการตรวจสอบทั่วไป 

• ความถูกต้องตรงกนัหรือความคล้ายคลึงเกี่ยวกบั 

o กฎหมายและข้อบังคับ หรือระบบทางกฎหมาย 

o การดูแลเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การมีวินัยและความน่าเช่ือถอืในคุณภาพภายนอก 

o การศึกษาและการอบรม 

o มาตรฐานและองค์กรวิชาชีพ 

o ภาษาและวัฒนธรรม 

 

ก34. ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัและไม่ได้แยกออกจากกนั ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของวิธี

ปฏบิัติของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพ่ือได้รับความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม ก. ซ่ึงใช้การควบคุมคุณภาพเดียวกนัและวิธปีฏบิัติและนโยบายในการ

ตรวจสอบเดียวกันและวิธีการตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติในประเทศเดียวกัน ในฐานะที่

เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ อาจน้อยกว่าขอบเขตของวิธีปฏิบัติของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเพ่ือได้รับความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่ม ข. ซ่ึงไม่ใช้การควบคุมคุณภาพเดียวกันและวิธีปฏิบัติและนโยบายในการตรวจสอบ

เดียวกันและวิธีการตรวจสอบเดียวกันหรือปฏิบัติในกฎหมายต่างประเทศ ลักษณะของวิธี

ปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ก และ ข อาจแตกต่างกนัเช่นกนั 
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ก35. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจได้รับความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มในหลาย ๆ ทาง ในปีแรกของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจทาํดังน้ี 

• ประเมินผลของระบบการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพที่ซ่ึงกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจากสาํนักงานหน่ึงหรือสาํนักงานเครือข่าย

ซ่ึงดาํเนินงานภายใต้และปฏบิัตติามวิธปีฏบิัตแิละนโยบายการตรวจสอบเดียวกนั
20

 

• ตรวจเย่ียมผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มเพ่ือหารือสถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 19 (ก) 

ถงึ (ค) 

• ขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มยืนยันสถานการณ์ตามที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 19 

(ก) ถึง (ค) เป็นลายลักษณ์อกัษร ภาคผนวก 4 แสดงตัวอย่างของคาํยืนยันที่เป็นลาย

ลักษณอ์กัษรโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานการณ์ตามย่อ

หน้าที่ 19 (ก) ถงึ (ค) 

• หารือกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มร่วมกับผู้ร่วมงานในสาํนักงานของผู้สอบ

บัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ หรือบุคคลที่สามที่มีช่ือเสียงซ่ึงมีความรู้ เกี่ยวกับ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  

• ขอคาํยืนยันจากองค์กรวิชาชีพหน่ึงหรือหลายแห่งที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

เป็นสมาชิกอยู่ หรือหน่วยงานที่ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มได้รับใบอนุญาตใน

การประกอบวิชาชีพ หรือจากบุคคลอื่น 

 ในปีถดัมา ความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจใช้เกณฑจ์ากประสบการณ์

ในปีก่อนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจร้องขอผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มให้ยืนยัน

ว่ามีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 19 (ก) ถึง (ค) เปล่ียนแปลงไป

จากปีก่อนหรือไม่ 

 

ก36. กรณีที่มีองค์กรวิชาชีพอสิระควบคุมดูแลวิชาชีพการสอบบัญชีและมีการติดตามคุณภาพของ

การตรวจสอบ การรับทราบเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของข้อบังคับอาจช่วยให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการประเมินความเป็นอิสระและความสามารถของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของข้อบังคับอาจได้รับจากผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่มหรือข้อมูลที่ได้จากองค์กรวิชาชีพอสิระ 
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 ตามที่กาํหนดโดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เร่ือง “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่

ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง” 

ย่อหน้าที่ 54 
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ขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19(ก)) 

 

ก37. เม่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงสาํหรับการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซ่ึง

เกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้อกําหนดดังกล่าวอาจแตกต่างกันหรือเน่ืองด้วย

ข้อกาํหนดเหล่าน้ันใช้กับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเม่ือปฏิบัติการตรวจสอบตาม 

กฎหมายของประเทศของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ดังน้ันกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องทาํความเข้าใจว่า ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเข้าใจและจะ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพียงพอที่จะ

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในการตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ 

 

ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19(ข)) 

 

ก38. การทาํความเข้าใจกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทาง

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอาจรวมถึงการทาํความเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม 

• มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่น ๆ ที่นํามาใช้กับการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการเพียงพอที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มในการตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือไม่ 

• มีทกัษะเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ความรู้ เฉพาะในอุตสาหกรรม) ที่จาํเป็นต่อการปฏบิัติงาน

เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเฉพาะหรือไม่  

• ในกรณีที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ซ่ึง

เพียงพอที่จะปฏบิัติตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มในการ

ตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่ (คาํสั่งที่ออกโดยผู้บริหารกลุ่มกิจการถึงกิจการภายใน

กลุ่มมักอธบิายลักษณะของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้) 

 

การนําไปปฏิบติักรณีการทาํความเขา้ใจของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกีย่วกบัผูส้อบบญัชี

ของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 

 

ก39. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถข้ามข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มไม่เป็นอิสระโดยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือโดยการปฏบิัติการประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม

ต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 
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ก40. อย่างไรกต็าม กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจข้ามประเดน็ที่มีความน่ากงัวลน้อย

กว่าไปได้ คือความกังวลเร่ืองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้ เฉพาะในอุตสาหกรรม) หรือข้อเทจ็จริงที่ว่า

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ ข้อบังคับในการ

ควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีมีการนาํมาใช้อย่างจริงจัง โดยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือโดยการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือ

วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

 

ก41. กรณทีี่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามการเข้าถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เพ่ือแก้ไขประเดน็น้ีกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการอาจขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจัดทาํบันทกึข้อความซ่ึงครอบคลุมข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 

 

ความมีสาระสําคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21-23) 

 

ก42. ผู้สอบบัญชีถูกกาํหนดให้
21

 

 (ก) เม่ือกาํหนดกลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวม พิจารณา 

(1) ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม 

(2) ในสถานการณ์เฉพาะของกจิการ ถ้ามีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลใด มีการการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงมีจาํนวนเงิน

ตํ่ากว่าความมีสาระสาํคัญของงบการเงินโดยรวม ซ่ึงคาดอย่างสมเหตุสมผลว่ามี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ที่ยึดเกณฑ์จากงบการเงิน ระดับ

ความมีสาระสาํคัญต้องคาํนึงถึงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวน้ันด้วย 

 (ข) พิจารณาความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน 

 ในบริบทของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ความมีสาระสาํคัญถูกกาํหนดสาํหรับทั้งงบการเงิน

ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสําหรับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ความมี

สาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่มกิจการโดยรวมถูกใช้เม่ือกาํหนดกลยุทธ์การตรวจสอบกลุ่ม

กจิการโดยรวม 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เร่ือง “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”   

ย่อหน้าที่ 10-11 
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ก43. เพ่ือให้ความเป็นไปได้ของการรวมกนัของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งที่ตรวจไม่พบ

และไม่ถูกแก้ไขในงบการเงินกลุ่มกิจการสูงเกินกว่าความมีสาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่ม

กจิการโดยรวม ลดลงไปที่ระดับตํ่าอย่างเหมาะสม ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม

ถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่าความมีสาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวม กจิการภายในกลุ่ม

ที่แตกต่างกนัอาจกาํหนดความมีสาระสาํคัญของแต่ละกจิการภายในกลุ่มแตกต่างกนั ความมี

สาระคัญของกิจการภายในกลุ่มไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ของความมี

สาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวม ดังน้ันการรวมกันของความมีสาระสาํคัญของ

กิจการภายในกลุ่มสําหรับหลายกิจการภายในกลุ่มที่แตกต่างกันอาจเกินกว่าความมี

สาระสาํคัญของงบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวม ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่มถูกใช้

เม่ือกาํหนดกลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวมของแต่ละกจิการภายในกลุ่ม 

 

ก44. ความมีสาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่มถูกกาํหนดสาํหรับกิจการภายในกลุ่มที่ข้อมูลทาง

การเงินจะถูกตรวจสอบหรือสอบทานเหมือนเป็นส่วนของการตรวจสอบกลุ่มกิจการตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 26 27(ก) และ 29 ความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่มถูกใช้

โดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพ่ือประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ตรวจพบแต่ไม่ถูกแก้ไขน้ันมีสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือหลายรายการ

รวมกนั 

 

ก45. เกณฑวั์ดเชิงปริมาณสาํหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงถูกพิจารณาเพ่ิมเติมจากความ

มีสาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่ม การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ระบุในข้อมูลทาง

การเงินของกจิการภายในกลุ่มซ่ึงเกนิกว่าเกณฑวั์ดเชิงปริมาณสาํหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจะถูกแจ้งไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 

ก46. ในกรณกีารตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหน่ึง ซ่ึงผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่ม (หรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ) ต้องพิจารณาความมีสาระสาํคัญ

ในการดาํเนินงานที่ระดับกจิการภายในกลุ่ม กรณีน้ีจาํเป็นต้องลดระดับความมีสาระสาํคัญลง

เพ่ือลดความเป็นไปได้สาํหรับกรณีที่ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบ

การเงินกลุ่มกิจการทั้งที่ไม่ถูกแก้ไขและตรวจไม่พบสูงเกินกว่าความมีสาระสาํคัญของงบ

การเงินกลุ่มกจิการโดยรวม ให้อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม ในทางปฏบิัติ กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจกาํหนดความมีสาระสาํคัญของกจิการภายในกลุ่มที่ระดับตํ่ากว่าน้ี 

ซ่ึงในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มใช้ความมีสาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่ม

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มและเพ่ือที่จะออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ เช่นเดียวกบัการประเมินว่า

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบมีสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะในแต่ละรายการหรือ

หลายรายการรวมกนั 
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การตอบสนองต่อความเสีย่งทีไ่ดป้ระเมินไว ้

การกาํหนดประเภทของงานทีป่ฏิบติัเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 

26-27) 

 

ก47. การกาํหนดของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับประเภทของงานที่ปฏบิัติต่อ

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มและการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มถูกกระทบโดย 

 (ก) ความมีนัยสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

 (ข) ความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

ระบุได้ของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 (ค) การประเมินของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัการออกแบบการควบคุม

ที่ระดับกลุ่มและการพิจารณาว่าการควบคุมถูกนาํไปปฏบิัติหรือไม่  

 (ง) ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่ม 

 แผนผงัต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ว่าความมีนัยสาํคัญของกจิการภายในกลุ่มกระทบต่อการพิจารณา

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับประเภทของงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกับข้อมูล

ทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มอย่างไร 
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ไม่ใช่ 

ขอบเขตที่วางแผนไว้ทาํให้ได้ 

หลักฐานการสอบบญัชีที่ 

เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็จากการตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือไม่  

(ย่อหน้าที่ 29)  

สาํหรับกจิการภายในกลุ่มที่ถูกเลือกเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่ม* หรือตรวจสอบยอด

คงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลหน่ึงรายการหรือ

มากกว่า หรือสอบทานข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่ม หรือใช้วิธกีาร

ตรวจสอบเฉพาะ (ย่อหน้าที่ 29) 

แจ้งกบัผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม  

(ย่อหน้าที่ 40) 

*ปฏบิัติโดยใช้ความมีสาระสาํคัญ

ของกจิการภายในกลุ่ม 

กจิการภายในกลุ่มโดยลาํพังมี

นัยสาํคัญทางการเงินต่อกลุ่ม

กจิการหรือไม่  

(ย่อหน้าที่ 26) 

 

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ของกจิการภายในกลุ่ม* 

(ย่อหน้าที่ 26) 

 

กจิการภายในกลุ่มน่าจะมีความเสี่ยง 

ที่เป็นนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการ

เน่ืองจากลักษณะหรือสถานการณเ์ฉพาะ 

หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 27) 

  
 

ใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ระดับกลุ่มกจิการ

สาํหรับกจิการภายในกลุ่มซ่ึงไม่ใช่กจิการภายใน

กลุ่มที่มีนัยสาํคัญ (ย่อหน้าที่ 28) 

 

ตรวจสอบข้อมูลทาง

การเงนิของกจิการภายใน

กลุ่ม* หรือตรวจสอบยอด

คงเหลือทางบัญชี ประเภท

ของรายการหรือการ

เปิดเผยข้อมูลหน่ึงรายการ

หรือมากกว่า เกี่ยวกบั

ความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ

ที่น่าจะมี หรือใช้วิธกีาร

ตรวจสอบเฉพาะเกี่ยวกบั

ความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ

ที่น่าจะมี (ย่อหน้าที่ 27) 

 

ใช่

ใช่

ไม่ใช่ 

ใช่

ไม่ใช่
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กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 27(ข) ถงึ (ค)) 

 

ก48. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจกาํหนดกจิการภายในกลุ่มหน่ึงเป็นกจิการภายใน

กลุ่มที่มีนัยสาํคัญ เพราะว่ากจิการภายในกลุ่มน้ันอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญของการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินกลุ่มกจิการเนื่องจากลักษณะ

หรือสถานการณ์ที่เฉพาะ ในกรณีน้ัน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจสามารถระบุ

ยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่กระทบโดยความเสี่ยงที่

เป็นนัยสาํคัญที่น่าจะมี ซ่ึงกรณน้ีี กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจตัดสนิใจที่จะปฏบิัติ

หรือร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติงานตรวจสอบในยอดคงเหลือทางบัญชี 

ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ันเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่อธบิาย

ในย่อหน้าที่ ก6 งานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มอาจถูกจาํกดัสาํหรับการ

ตรวจสอบของยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลกระทบโดย

การค้าอัตราแลกเปล่ียนของกิจการภายในกลุ่มน้ัน ซ่ึงกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

ขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภท

ของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะหน่ึงรายการหรือมากกว่า การติดต่อสื่อสารของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 40) ทาํบนข้อเทจ็จริงที่ว่ารายการในงบการเงิน

หลายรายการมีความสมัพันธก์นั 

 

ก49. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง

ที่เป็นนัยสาํคัญที่น่าจะมีของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน

กลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น ในกรณขีองความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญที่น่าจะมีของความล้าสมัยของ

สนิค้าคงเหลือ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจปฏบิัติ หรือขอให้ผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มปฏบิัติงานโดยใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะในการประเมินมูลค่าของสินค้า

คงเหลือของกจิการภายในกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีสนิค้าคงเหลือล้าสมัยในปริมาณมาก แต่เป็นกจิการ

ภายในกลุ่มที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

 

กจิการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 28-29) 

 

ก50. ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงาน ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มอาจถูกรวมเข้าด้วยกนั

ที่ระดับต่างกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลของวิธีการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบสนับสนุนข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการว่าไม่มีความเสี่ยงที่

เป็นนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่

รวมกนัของหลายกจิการภายในกลุ่มซ่ึงไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 
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ก51. การตัดสนิใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการว่าจะเลือกกจิการภายในกลุ่มจาํนวน

เท่าใดตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 29 การเลือกกจิการภายใด และประเภทของงานที่ปฏบิัติ

เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มที่ถูกเลือกอาจถูกกระทบโดยปัจจัย

ต่อไปน้ี 

• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงคาดว่าจะได้รับเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ 

• เป็นกจิการภายในกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นใหม่หรือได้รับมาใหม่ 

• การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญที่เกดิขึ้นในกจิการภายในกลุ่ม 

• การตรวจสอบภายในที่มีการปฏบิัติในกจิการภายในกลุ่มและผลกระทบใด ๆ ของงาน

น้ันต่อการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• กจิการภายในกลุ่มใช้ระบบและกระบวนการเดียวกนัหรือไม่ 

• ความมีประสทิธผิลในการดาํเนินงานของการควบคุมที่ระดับกลุ่ม 

• การเปล่ียนแปลงอย่างผดิปกติที่ระบุได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ระดับกลุ่มกจิการ 

• นัยสาํคัญทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพียงลําพัง หรือความเสี่ยงของกิจการ

ภายในกลุ่มเม่ือเปรียบเทยีบกบักจิการภายในกลุ่มอื่นภายในกลุ่มน้ี 

• กจิการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่กาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือเหตุผล

อื่นหรือไม่ 

 การรวมถึงปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในการเลือกกิจการภายในกลุ่มในกลุ่มน้ี อาจเพ่ิม

ความน่าจะเป็นในการระบุการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลทาง

การเงินของกิจการภายในกลุ่ม การเลือกกิจการภายในกลุ่มมักแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่

เปล่ียนไป 

 

ก52. การสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหน่ึงอาจถูกปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ 

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 
22

 หรือ มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  23
 โดยปรับเปล่ียน

ตามสถานการณเ์ท่าที่จาํเป็น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจระบุวิธปีฏบิัติเพ่ิมเติม

สาํหรับงานน้ีด้วยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 

 มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 เร่ือง “การสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่เป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตของกจิการ)” 

23  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกจิการ” 
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ก53. ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก13 กลุ่มกิจการหน่ึงกลุ่มอาจประกอบด้วยกิจการภายในกลุ่มที่

ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญเท่าน้ัน ในสถานการณ์เหล่าน้ี กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกิจการโดยระบุประเภทของงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกับข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้องกบัย่อหน้าที่ 29 ทั้งน้ีไม่มีความเป็นไปได้

ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกจิการ หากกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการหรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มทดสอบการควบคุมที่ระดับกลุ่ม

และปฏบิัติวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบต่อข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเท่าน้ัน 

 

การมีสว่นร่วมในงานทีป่ฏิบติัโดยผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 30-31) 

 

ก54. ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม รวมถงึ 

 (ก) ความมีนัยสาํคัญของกจิการภายในกลุ่ม 

 (ข) ความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

ระบุได้ต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ  

 (ค) ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

 ในกรณีของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญหน่ึง หรือความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการปฏิบัติวิธีตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 30-31 ในกรณีของ

กจิการภายในกลุ่มที่ไม่ใช่กจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ

การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มจะแตกต่างกนัโดยใช้เกณฑค์วามเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

ต่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มน้ัน ข้อเทจ็จริงที่ว่ากิจการภายในกลุ่มน้ันไม่ใช่กิจการ

ภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญกลายเป็นเร่ืองรอง ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากจิการภายในกลุ่มหน่ึงไม่ถูก

พิจารณาว่าเป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ ถึงกระน้ันกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กิจการอาจตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม เพราะว่ามีความน่ากังวลน้อยกว่าเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การขาดความรู้ เฉพาะเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม) 

หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ข้อบังคับในการดูแลผู้สอบ

บัญชีมีการนาํมาใช้อย่างจริงจัง 
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ก55. รูปแบบของการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มนอกเหนือจากที่อธบิาย

ในย่อหน้าที่ 30-31 และ 42 อาจรวมรปูแบบหน่ึงหรือมากกว่าตามข้างล่าง โดยใช้เกณฑจ์าก

ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายใน

กลุ่ม 

 (ก) การประชุมกับผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

เพ่ือได้รับความเข้าใจเกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกจิการภายใน

กลุ่ม 

 (ข) การสอบทานกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

 (ค) การปฏบิัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือระบุและประเมินความเสี่ยงของการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ระดับกจิการภายในกลุ่ม ซ่ึงทาํร่วมกบั

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 (ง) การออกแบบและการปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจถูกออกแบบและปฏบิัติ

ร่วมกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มหรือโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

 (จ) การมีส่วนร่วมในการประชุมปิดงานและการประชุมอื่นที่สาํคัญระหว่างผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มและผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม 

 (ฉ) การสอบทานส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม 

 

กระบวนการจดัทํางบการเงินรวม 

การปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการเพือ่จดัทาํงบการเงินรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 34) 

 

ก56. กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวมอาจต้องมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที่รายงานในงบการเงิน

กลุ่มกิจการซ่ึงไม่ผ่านระบบการประมวลผลรายการตามปกติ และอาจไม่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมภายในเดียวกนักบัข้อมูลทางการเงินอื่น การประเมินของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการเกี่ยวกับความเหมาะสม ความสมบูรณ์และความถูกต้องของการปรับปรุงอาจ

รวมถงึ 

• การประเมินว่าการปรับปรงุที่สาํคัญสะท้อนเหตุการณแ์ละรายการที่อยู่ภายใต้การปรับปรุง

น้ันอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• การกาํหนดว่าการปรับปรุงที่เป็นนัยสาํคัญถูกคาํนวณอย่างถูกต้อง ดาํเนินการและอนุมัติ

โดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ และโดยผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม แล้วแต่กรณ ีหรือไม่ 

• การกําหนดว่าการปรับปรุงที่เป็นนัยสําคัญมีเอกสารสนับสนุนอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอหรือไม่ 

• การตรวจสอบการกระทบยอด การตัดรายการระหว่างกัน กาํไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง และ

ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 40-41) 

 

ก57. ถ้าไม่มีการติดต่อแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการและผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม จะมีความเสี่ยงที่ว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการอาจไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ การติดต่อสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมและ

ชัดเจนตามข้อกาํหนดของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการช่วยให้เกิดการติดต่อแบบ

สองทางอย่างมีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม 

 

ก58. ข้อกําหนดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการมักถูกแจ้งในหนังสือคําสั่งงาน 

ภาคผนวก 5 แสดงคาํแนะนาํเกี่ยวกับข้อกาํหนดและข้อมูลเพ่ิมเติมที่อาจรวมอยู่ในหนังสอื

คาํสั่งงานดังกล่าว การติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการมักอยู่ในรูปแบบของบันทึกข้อความหรือรายงานของการปฏิบัติงาน 

อย่างไรกต็าม การติดต่อระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการกับผู้สอบบัญชีของ

กิจการภายในกลุ่มอาจไม่จาํเป็นที่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจเข้าพบผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มเพ่ือหารือเกี่ยวกับความ

เสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญที่ระบุได้ หรือสอบทานส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม อย่างไรกต็าม ยังคงต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบั

เอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีหรือฉบับอื่น 

 

ก59. ตัวอย่างเช่น ในการร่วมมือกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผู้สอบบญัชีของกจิการ

ภายในกลุ่มอาจให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ

ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก60. กรณีที่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มด้วย กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการมักจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร

กบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มโดยวิธกีารอื่นนอกเหนือจากการติดต่อที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร ตัวอย่างเช่น 

• การเข้าถึงกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มอาจเพียงพอที่จะถอืเป็นการแจ้งความต้องการของกลุ่มผู้ปฏบิตังิาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 40  

• การสอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มโดย

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ อาจเพียงพอที่จะถือเป็นการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กบัข้อสรปุของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 41 
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การประเมินความเพยีงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บั 

การสอบทานเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชขีองกิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่     

42(ข)) 

 

ก61. ส่วนของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มซ่ึงเกี่ยวข้องกบั

การตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ จุดสาํคัญในเอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบมักเกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ ขอบเขตของการสอบทานอาจถูกกระทบโดย

ข้อเทจ็จริงที่ว่าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มอยู่ภายใต้

วิธกีารสอบทานของสาํนักงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 
 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 44-45) 

 

ก62. ถ้ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการสรปุว่าไม่ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็การตรวจสอบกลุ่มกิจการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ิมเติม 

ถ้าเป็นไปไม่ได้ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการอาจปฏบิัติงานตรวจสอบเองเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

 

ก63. การประเมินของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการเกี่ยวกบัผลกระทบรวมของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง (ทั้งที่ระบุโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือแจ้งโดย

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม) เป็นการเปิดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการพิจารณา

ว่างบการเงินกลุ่มกจิการโดยรวมแสดงข้อมูลขดัต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแลของกลุ่มกิจการ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 46-48) 

 

ก64. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อกาํหนดและแนวทางเกี่ยวกบัการติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหาร 

ในเร่ืองการทุจริต หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลกรณทีี่ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต
24

 

 

ก65. ผู้บริหารของกลุ่มกจิการอาจต้องการรักษาความลับของข้อมูลสาํคัญที่อ่อนไหว ตัวอย่างของ

สถานการณ์ซ่ึงอาจมีนัยสาํคัญต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่มซ่ึงผู้บริหารของกิจการ

ภายในกลุ่มอาจไม่ทราบ มีดังต่อไปน้ี 

• คดีความที่อาจเกดิขึ้น 

• แผนในการยกเลิกสนิทรัพย์ดาํเนินงานที่มีสาระสาํคัญ 

• เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

• ข้อตกลงทางกฎหมายที่มีนัยสาํคัญ 

                                                 
24  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 40-42 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลของกลุ่มกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 49) 

 

ก66. สถานการณ์ที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลของกลุ่มกจิการ อาจรวมถงึสถานการณท์ี่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม นาํมาสู่ความ

สนใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการซ่ึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ตัดสินว่ามีนัยสาํคัญต่อความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกลุ่มกิจการ     

การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกลุ่มกิจการทาํในหลายช่วงเวลาระหว่าง

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่ถูกอ้างในย่อหน้าที่ 49(ก) ถึง (ข) อาจ

ถูกแจ้งหลังจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการได้พิจารณาการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มแล้ว ในอกีทางหน่ึง สถานการณ์ที่ถูกอ้างถึงในย่อหน้าที่ 49 

(ค) อาจถูกแจ้งในวันที่สิ้นสดุการตรวจสอบ และสถานการณท์ี่ถูกอ้างถงึในย่อหน้าที่ 49 (ง) ถงึ 

(จ) อาจถูกแจ้งเม่ือเกดิขึ้น 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19) 

 

ตวัอย่างของการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขกรณีที่กลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่

สามารถไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

 

ในตัวอย่างน้ี กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบักจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญหน่ึงซ่ึงบันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยี 

(รับรู้ 15 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสะท้อนให้เหน็สนิทรัพย์รวม 60 ล้านบาท) เน่ืองจาก

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายการบันทกึทางบัญชี ผู้บริหาร 

หรือผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการได้อ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกจิการภายในกลุ่ม ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 รวมถงึรายงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ที่เกบ็รักษาโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการผู้ที่เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่ม 

 

ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกจิการ ผลกระทบต่องบการเงินกลุ่มกิจการจาก

การที่ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระสาํคัญแต่ไม่แผ่กระจาย 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงินรวม
25

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จาํกดั และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ

สรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  

ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงินรวม” ในกรณทีี่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับอื่น” 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
26
ต่องบการเงินรวม 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
27

 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด  

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมี

เหตุผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม วิธกีารทดสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของ     

งบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้องตามที่

ควรของกจิการ
28

 เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
29

 การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

                                                 
26

  หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

27
  ในกรณีที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารคือการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร 

ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น รผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็นจริงและ

ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี่ยวกบั......” 

28 
 ในกรณีของเชิงอรรถที่ 27 ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของ

กิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ” 

29 
 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ

การตรวจสอบงบการเงินรวม ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํ “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์” ในกรณีของเชิงอรรถที่ 27 อาจเขียนว่า “ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินรวมที่

แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์           

ในการแสดงความเหน็ของการตรวจสอบอย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

เงินลงทุนในบริษัท ง จาํกดัของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 

ได้มาในระหว่างปีและบันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยี คิดเป็นจาํนวนเงิน 15 ล้านบาทในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งของบริษัท กขค จากกาํไรสทุธใินบริษัท 

ง เป็นจาํนวนเงิน 1 ล้านบาทถูกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัจาํนวนเงินของเงินลงทุนใน

บริษัท ง ของบริษัท กขค ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และส่วนแบ่งของบริษัท กขค จากกาํไร

สทุธสิาํหรับปีของบริษัท ง เน่ืองจากข้าพเจ้าถูกปฏเิสธในการเข้าถึงของข้อมูลทางการเงิน จากผู้บริหาร

และผู้สอบบัญชีของบริษัท ง ซ่ึงเป็นผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถพิจารณาว่ามีการปรับปรุงใด ๆ จาํเป็น

ต่อจาํนวนเงินเหล่าน้ีหรือไม่ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ในความเหน็ของข้าพเจ้า ยกเว้นผลกระทบที่เป็นไปได้ของสถานการณต์ามที่อธบิายในวรรคเกณฑใ์น

การแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกดัและ

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสดุ

วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร (หรือแสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของกิจการ) 

ในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

รายงานต่อขอ้กําหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความ

รับผดิชอบในการรายงานอื่นของผู้สอบบัญชี] 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 
 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 
 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ ถ้าผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่ม

กจิการจากการไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเป็นสาระสาํคัญและ

แผ่กระจาย ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการควรไม่แสดงความเห็นตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 50 TSA 600 

ภาคผนวก 2 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23) 

 

ตวัอย่างของสถานการณที์ก่ลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการไดร้บัความเขา้ใจ 

ตัวอย่างน้ีครอบคลุมสถานการณอ์ย่างกว้าง แต่ไม่ใช่สถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบังานสอบบัญชี

กลุ่มกจิการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ครบสมบูรณต์ามที่จาํเป็น 

 

การควบคุมที่ระดับกลุ่ม 

 

1. การควบคุมที่ระดับกลุ่มอาจรวมถงึการรวมกนัของรายการดังต่อไปน้ี 

• การประชุมตามปกติระหว่างผู้บริหารของกลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่มเพ่ือหารือ

ในการพัฒนาธุรกจิและเพ่ือสอบทานการดาํเนินงาน 

• การตรวจสอบการดาํเนินงานและผลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม รวมถึงการ

รายงานตามปกติ ซ่ึงทาํให้ผู้บริหารกลุ่มกิจการสามารถติดตามผลการดาํเนินงานของ

กจิการภายในกลุ่มเทยีบกบังบประมาณ และตัดสนิใจดาํเนินการที่เหมาะสม 

• วิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารของกลุ่มกิจการ เช่น วิธีการระบุ การวิเคราะห์

และการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตซ่ึงอาจเป็นผลให้

เกดิการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การติดตามผล การควบคุม การกระทบยอดและการตัดรายการระหว่างกนั กาํไรที่ยังไม่

เกดิขึ้นจริง และยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนัที่ระดับกลุ่มกจิการ 

• กระบวนการในการติดตามผลการตรงเวลา การประเมินความถูกต้องและความ

ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากกจิการภายในกลุ่ม 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางถูกควบคุมโดยการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรับทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงของกลุ่มกจิการ 

• กิจกรรมการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบเดียวกันสาํหรับ

กจิการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วน 

• การติดตามผลการควบคุม รวมถึงกิจกรรมของการตรวจสอบภายในและโปรแกรม   

การประเมินตนเอง 

• นโยบายและวิธปีฏบิัติที่ตรงกนั รวมถงึคู่มือวิธกีารรายงานทางการเงินกลุ่มกจิการ 

• โปรแกรมที่ใช้ร่วมกนัภายในกลุ่ม เช่น ระเบียบวินัยและโปรแกรมการป้องกนัการทุจริต 

• การจัดการสาํหรับการกาํหนดอาํนาจและความรับผิดชอบต่อผู้บริหารของกจิการภายใน

กลุ่ม 
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2. ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบภายในอาจถูกพิจารณาเป็นส่วนของการควบคุมที่ระดับกลุ่ม เม่ือ

งานการตรวจสอบภายในรวมไว้เป็นศูนย์กลาง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610
30

 เกี่ยวข้อง

กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการในการประเมินเกี่ยวกบัความสามารถและข้อเทจ็จริง

ของผู้ตรวจสอบภายในกรณทีี่วางแผนที่จะใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

3. ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบักระบวนการจัดทาํงบการเงิน

รวมอาจรวมถงึเร่ืองดังต่อไปน้ี 

เร่ืองเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

• ขอบเขตซ่ึงผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่นาํมาใช้ 

• การระบุและการบันทึกบัญชีสาํหรับกิจการภายในกลุ่มโดยสอดคล้องกับแม่บทการ

รายงานการเงินที่นาํมาใช้ 

• กระบวนการในการระบุส่วนงานที่สามารถรายงานได้สาํหรับการเสนอข้อมูลทางการเงิน

จาํแนกตามส่วนงานโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

• กระบวนการในการระบุความสมัพันธข์องกจิการที่เกี่ยวข้องกนัและรายการระหว่างกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนัเพ่ือการรายงานโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานการเงินที่นาํมาใช้ 

• นโยบายการบัญชีที่ใช้กับงบการเงินกลุ่มกิจการ การเปล่ียนแปลงจากปีการเงินปีก่อน 

และการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลจากมาตรฐานที่กาํหนดขึ้นมาใหม่หรือเป็นมาตรฐานที่

ถูกปรับเปล่ียนภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

• กระบวนการในการจัดการกับกิจการภายในกลุ่มที่รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก

รอบระยะเวลารายงานของกลุ่มกจิการ 

 

เร่ืองเกี่ยวกบักระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

การบัญชีที่ใช้โดยกิจการภายในกลุ่ม และในกรณีที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่านโยบายการ

บัญชีเดียวกนัถูกใช้เพ่ือจัดทาํข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มสาํหรับงบการเงิน

กลุ่มกิจการ และความแตกต่างในนโยบายการบัญชีถูกระบุและปรับปรุงซ่ึงกาํหนดใน

เง่ือนไขของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นํามาใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันคือ

หลักการ เกณฑ์ ข้อตกลง กฎ และวิธีปฏิบัติเฉพาะซ่ึงใช้โดยกลุ่มกิจการโดยใช้เกณฑ์

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่นํามาใช้ ซ่ึงกิจการภายในกลุ่มใช้เพ่ือรายงาน

รายการที่คล้ายคลึงกนัอย่างถูกต้องตรงกัน โดยปกตินโยบายเหล่าน้ีถูกอธิบายในคู่มือ

วิธกีารรายงานทางการเงินและชุดการรายงานที่ออกโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ  

                                                 
30 
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• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกจิการเพ่ือแน่ใจว่าการรายงานทางการเงินโดยกจิการ

ภายในกลุ่ม ครบถ้วน ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม สาํหรับการจัดทาํงบการเงินรวม 

• กระบวนการในการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทาํงบการเงินรวม รวมถึงกระบวนการทั้ง

แบบมือและแบบอัตโนมัติ และการควบคุมทั้งแบบมือและแบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวมเป็นอย่างไร 

• กระบวนการของผู้บริหารของกลุ่มกจิการเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน  

 

เร่ืองเกี่ยวกบัรายการปรับปรงุเพ่ือจัดทาํงบการเงินรวม 

• กระบวนการในการการบันทึกรายการปรับปรุงเพ่ือจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงการ

จัดทาํ การอนุมัติ และการประมวลผลรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของ

บุคคลที่รับผดิชอบในการจัดทาํงบการเงินรวม  

• รายการปรับปรุงเพ่ือจัดทาํงบการเงินรวมที่กาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

นาํมาใช้ 

• เหตุผลทางธุรกิจสาํหรับเหตุการณ์และรายการซ่ึงก่อให้เกิดรายการปรับปรุงในงบ

การเงินรวม  

• ความถี่ ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกจิการภายในกลุ่ม 

• วิธีการในการติดตามผล การควบคุม การกระทบยอดและการตัดรายการระหว่างกัน

และกาํไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกนั  

• ขั้นตอนในการได้มาของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้มา วิธีการตัด

จาํหน่ายค่าความนิยม (ในกรณีที่เหมาะสม) และการทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยมโดยสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ 

• การจัดการกับผู้ถือหุ้นหลักหรือส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเกี่ยวกับผลขาดทุนที่

เกิดขึ้ นจากแต่ละกิจการภายในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมเพ่ือชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว) 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก30) 

 

ตวัอย่างของเงือ่นไขหรือเหตุการณซ่ึ์งอาจบ่งช้ีความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 

ตัวอย่างน้ีครอบคลุมสถานการณ์อย่างกว้าง แต่ไม่ใช่เง่ือนไขหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

งานสอบบัญชีกลุ่มกจิการทุกกลุ่มและรายการของตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ครบสมบูรณต์ามที่จาํเป็น 

• โครงสร้างของกลุ่มที่ซับซ้อน โดยเฉพาะมีการซ้ือ จาํหน่ายหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องค์กรบ่อยคร้ัง 

• โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกจิการไม่ดี รวมถงึกระบวนการในการตัดสนิใจที่ไม่โปร่งใส 

• การควบคุมที่ระดับกลุ่มที่ไม่มีประสทิธิผลหรือไม่มีอยู่จริง รวมถึงข้อมูลของผู้บริหารของกลุ่ม

กิจการไม่เพียงพอในการติดตามผลการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานของกิจการภายใน

กลุ่ม 

• กจิการภายในกลุ่มที่ดาํเนินงานภายใต้กฎหมายในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกดิ

จากการแทรกแซงที่ไม่ปกติจากรัฐบาลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น นโยบายการเงิน ข้อจาํกัดในการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการจ่ายเงินปันผลออกนอกประเทศ และความผันผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

• กจิกรรมทางธุรกจิของกจิการภายในกลุ่มซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงสงู เช่น สญัญาระยะ

ยาว หรือการลงทุนในเคร่ืองมือทางการเงินรปูแบบใหม่หรือมีโครงสร้างที่ซับซ้อน 

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มที่ถูกกาํหนดให้นาํมารวมใน

งบการเงินของกลุ่มกิจการตามข้อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่นํามาใช้ 

ตัวอย่างเช่น กิจการเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือกิจการที่ไม่ใช่เพ่ือการค้าที่มีอยู่และถูก

กาํหนดให้นาํมารวม 

• ความสมัพันธแ์ละรายการระหว่างกนัที่ผดิปกติ 

• ยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกันที่ยกมาซ่ึงไม่สมดุลหรือไม่สามารถกระทบยอดได้ในงบ

การเงินรวม 

• ความมีอยู่ของรายการที่ซับซ้อนซ่ึงบันทกึบัญชีในกจิการภายในกลุ่มมากกว่าหน่ึงกจิการภายใน

กลุ่ม 

• การใช้นโยบายการบัญชีของกิจการภายในกลุ่มซ่ึงแตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีที่ใช้กับงบ

การเงินของกลุ่มกจิการ 

• กิจการภายในกลุ่มที่มีรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกันซ่ึงอาจถูกใช้เพ่ือตกแต่งรายการโดย

การปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการบันทกึรายการ 
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• การเกดิขึ้นคร้ังก่อนของรายการปรับปรงุเพ่ือจัดทาํงบการเงินรวมที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการ

อนุมัติ 

• การวางแผนภาษีโดยไม่ระมัดระวังภายในกลุ่มกจิการ หรือรายการที่เป็นเงินสดจาํนวนมากกบั

กจิการในเขตประเทศปลอดภาษี 

• การเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีที่รับงานตรวจสอบงบการเงินของกจิการภายในกลุ่มบ่อย ๆ 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35) 

 

ตวัอย่างของคํายืนยนัของผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม 

ตัวอย่างต่อไปน้ีมิได้ตั้งใจให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนั คาํยืนยันอาจแตกต่างกนัไปสาํหรับผู้สอบบัญชี

ของแต่ละกจิการภายในกลุ่ม หรือแตกต่างกนัไปในแต่ละรอบระยะเวลา 

 

คาํยืนยันมักได้รับก่อนเร่ิมงานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

 

[กระดาษหัวจดหมายผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม] 

[วันที่] 

[เรียน ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานกลุ่มกจิการ] 

 

หนังสอืฉบบัน้ีจัดเตรียมเพ่ือการตรวจสอบของท่านเกี่ยวกบังบการเงินกลุ่มกจิการของ [ช่ือบริษัทใหญ่] 

สาํหรับปีสิ้นสดุ [วันที่] เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินของกลุ่มกจิการแสดงฐานะ

การเงินของกลุ่มกจิการ ณ [วันที่] และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ (แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของกิจการ) 

ตาม [ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้] 

 

ข้าพเจ้ารับทราบจากหนังสือคาํสั่งงานของท่านลงวันที่ [วันที่] ที่ร้องขอให้ข้าพเจ้าปฏบิัติงานเฉพาะ

เกี่ยวกบักบัข้อมูลทางการเงินของ [ช่ือบริษัทกจิการภายในกลุ่ม] สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ [วันที่] 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

1. ข้าพเข้าสามารถปฏบิัติตามคาํสั่งงาน / ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถปฏบิัติ

ตามคาํสั่งงานต่อไปน้ี [ระบุคาํสั่ง] ด้วยเหตุผลดังน้ี [ระบุเหตุผล] 

2. คาํสั่งงานชัดเจนและข้าพเจ้าเข้าใจคาํสั่งงานเหล่าน้ัน / ข้าพเจ้ารู้ สึกขอบคุณเป็นอย่างย่ิงหาก

ท่านอธบิายคาํสั่งงานต่อไปน้ีให้ชัดเจน [ระบุคาํสั่ง] 

3. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกบัท่านและให้สทิธใินการเข้าถงึเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า 

1. ข้อมูลทางการเงินของ [ช่ือของกิจการภายในกลุ่ม] จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

ของ [ช่ือของบริษัทใหญ่] 

2. ท่านอาจตัดสนิใจว่ามีความจาํเป็นในการมีส่วนร่วมในงานที่ท่านร้องขอให้ข้าพเจ้าปฏบิัติเกี่ยวกบั
ข้อมูลทางการเงินของ [ช่ือของกจิการภายในกลุ่ม] สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ [วันที่] 

3. หากพิจารณาว่าเหมาะสม ท่านตั้งใจที่จะประเมินและใช้ผลงานของข้าพเจ้าเพ่ือการตรวจสอบงบ

การเงินของกลุ่มกจิการของ [ช่ือของบริษัทใหญ่] 
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ในความเกี่ยวข้องกนักับงานซ่ึงข้าพเจ้าปฏบิัติเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ [ช่ือของกจิการภายใน

กลุ่ม] [อธบิายกจิการภายในกลุ่ม เช่น บริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด บริษัทย่อย กจิการร่วมค้า ผู้ถูก

ลงทุนที่ถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียหรือวิธีทุน] ของ [ช่ือของบริษัทใหญ่] ข้าพเจ้าขอยืนยัน

ดังต่อไปน้ี 

 

1. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกบั [ระบุข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง] ซ่ึงเพียงพอที่จะทาํให้

ข้าพเจ้าปฏบิัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ และ

จะเป็นไปตามน้ัน และข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระต่อ [ช่ือของบริษัทใหญ่] และกจิการภายในกลุ่มอื่น

ในกลุ่ม ตามความหมายของ [ระบุข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง] และปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ที่นาํมาใช้ของ [อ้างถงึกฎ] ที่ประกาศโดย [ช่ือของตัวแทนข้อบังคับ] 

 

2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีและ [ระบุมาตรฐานของประเทศอื่นที่นาํมาใช้สาํหรับ
การตรวจสอบงบการเงินกลุ่มกจิการ] ซ่ึงเพียงพอที่จะทาํให้ข้าพเจ้าปฏบิัติตามความรับผิดชอบ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ และจะปฏบิัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินของ [ช่ือของกจิการภายในกลุ่ม] สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ [วันที่] โดยสอดคล้องกบัมาตรฐาน

เหล่าน้ัน 

 

3. ข้าพเจ้ามีทกัษะเฉพาะ (เช่น ความรู้ เฉพาะในอตุสาหกรรม) ซ่ึงจาํเป็นต่อการปฏบิัติงานเกี่ยวกบั

ข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม 

 

4. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกบั [ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้หรือคู่มือวิธกีารรายงาน

ทางการเงินกลุ่มกิจการ] ซ่ึงเพียงพอที่ทาํให้ข้าพเจ้าปฏบิัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการรับรองตามที่กล่าวข้างต้นระหว่างการ

ปฏบิัติงานของข้าพเจ้ากบัข้อมูลทางการเงินของ [ช่ือของกจิการภายในกลุ่ม] 

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 
 

[วันที่] 
 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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ภาคผนวก 5 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก58) 

 

ขอ้กําหนดและขอ้มูลเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในหนงัสือคําสัง่งานของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ขอ้มูลทีก่ําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีทีแ่จง้ไปยังผูส้อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 

แสดงไวเ้ป็นตวัอกัษรเอียง 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• การขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะ

ร่วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยรับทราบถึงบริบทที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการจะใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม  

• ตารางเวลาที่ทาํการตรวจสอบให้เสรจ็สมบูรณ ์

• วันตรวจเย่ียมที่วางแผนไว้โดยผู้บริหารกลุ่มกจิการและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ

และวันประชุมที่วางแผนไว้กับผู้บริหารกิจการภายในกลุ่มและผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่ม 

• รายช่ือของผู้ติดต่อหลัก 

• งานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม การใช้ผลงานน้ันและการจัดการสาํหรับ

ความพยายามในการประสานงานที่ขั้นตอนแรกและระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการมีส่วน

ร่วมที่วางแผนไว้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการในงานของผู้สอบบัญชีของกจิการ

ภายในกลุ่ม 

• ข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้อกาํหนด

เร่ืองความเป็นอสิระ 

• ในกรณีของการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ความมี

สาระสาํคัญของกิจการภายในกลุ่ม(และระดับความมีสาระสาํคัญระดับเดียวหรือหลายระดับ

สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะในกรณีที่

เหมาะสม) และเกณฑ์วัดเชิงปริมาณที่สูงกว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่สามารถ

อ้างได้ชัดเจนว่าไม่สาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• รายการของกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่จัดทาํโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการ และกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

อื่นซ่ึงกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการทราบและขอให้ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม

แจ้งในเวลาที่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการเกี่ยวกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนั

ที่ไม่ถูกระบุมาก่อนโดยผู้บริหารของกลุ่มกจิการหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

• งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน กาํไรที่ยังไม่เกิดขึ้ นจริง และยอดคงเหลือทางบัญชี

ระหว่างกนั 
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• แนวทางต่อความรับผิดชอบการรายงานตามกฎหมายอื่น ตัวอย่างเช่น การรายงานเกี่ยวกบัสิ่ง

ที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้บริหารของกลุ่มกิจการต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน 

• กรณีที่อาจมีช่วงเวลาระหว่างความครบถ้วนของงานต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มและข้อสรุปของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการต่องบการเงินกลุ่มกิจการ ให้ระบุ

คาํสั่งงานสาํหรับการสอบทานเหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการจัดการงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ข้อตรวจพบจากกิจกรรมการทดสอบการควบคุมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

เกี่ยวกบัระบบการประมวลผล ซ่ึงเหมือนกนัสาํหรับกจิการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางกจิการ

ภายในกลุ่ม และการทดสอบการควบคุมที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญต่อการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ระบุได้ต่องบ

การเงินของกลุ่มกิจการ เน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงานของผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม และการขอให้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มแจ้งในเวลาที่

เหมาะสมสาํหรับความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญอื่นต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญ เน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ที่ระบุได้ในกิจการภายในกลุ่มและการ

ตอบสนองของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มต่อความเสี่ยงดังกล่าว 

• ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์จากงานที่ปฏิบัติต่อการควบคุมหรือ

เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่ม 

• การขอให้ติดต่อสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มซ่ึงขัดแย้งกับหลักฐานการสอบ

บัญชีซ่ึงเดิมกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมินความเสี่ยงที่ทาํ

ในระดับกลุ่มกจิการ 

• การขอคํารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

นาํมาใช้ของผู้บริหารของกจิการภายในกลุ่ม หรือข้อความที่ความแตกต่างระหว่างนโยบายการ

บัญชีที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มกับที่ใช้กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

ได้รับการเปิดเผย 

• เร่ืองที่บันทกึโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 
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ข้อมูลอื่น 

• สิ่งที่ขอตามรายการต่อไปน้ีต้องรายงานต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในเวลาที่

เหมาะสม 

o การบัญชี การรายงานทางการเงินและเหตุการณท์ี่มีนัยสาํคัญ รวมถงึการประมาณการทาง

บัญชีและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง 

o เร่ืองที่เกี่ยวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการภายในกลุ่ม 

o เร่ืองที่เกี่ยวกบัการฟ้องร้องและคดีความ 

o ข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญของการควบคุมภายในซ่ึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มระบุ

ได้ระหว่างการปฏบิัติงานกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม และข้อมูลซ่ึงบ่งช้ี

ถงึการทุจริตที่มีอยู่ 

• การขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการแจ้งสถานการณ์ที่ผิดปกติหรือสาํคัญใด ๆ 

โดยเรว็ที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ 

• สิ่งที่ขอเกี่ยวกับสถานการณ์ตามที่อยู่ในย่อหน้าที่ 41 ถูกแจ้งต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการเม่ืองานเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มเสรจ็สมบูรณ ์

 


