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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี2
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQว่าด้ วยเรื*องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี*ยวกับการเห็นชอบ
กับข้ อตกลงในงานสอบบัญชีกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*ีเหมาะสม)
ซึ*งรวมถึงการกําหนดเงื*อนไขเบืQองต้ นสําหรับการตรวจสอบและความรับผิดชอบส่วนอื*นที*ยังมี
อยู่ของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม) มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 2201 ว่าด้ วยเรื*องลักษณะของการรับงานซึ*งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที* ก1)

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท*เี ริ*ม
ในหรือหลังวันที* 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการที*จะรับงานใหม่หรือรับงานสอบบัญชีเดิมต่อเมื*อแนวทาง
ในการปฏิบัติได้ รับความเห็นชอบโดยวิธกี ารดังต่อไปนีQเท่านัQน
(ก) การกําหนดว่าเงื*อนไขเบืQองต้ นสําหรับการตรวจสอบยังมีอยู่หรือไม่ และ
(ข) การยืนยันว่าผู้สอบบัญชี และผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม)
มีความเข้ าใจตรงกันเกี*ยวกับข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

คําจํ ากัดความ
4.

เพื*อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีQมีความหมายดังนีQ
เงื* อ นไขเบืQ องต้ น สํา หรั บ การตรวจสอบ หมายถึ ง การใช้ แ ม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที*
เกี*ยวข้ องโดยผู้บริหารในการจัดทํางบการเงิน และความเห็นชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที*ใน
การกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม) เกี*ยวกับหลักการ2 ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5.

สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ การอ้ างถึง “ผู้บริหาร” ภายหลังจากนีQ
ควรหมายถึง “ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม)”

ข้อกําหนด
เงือ นไขเบื2 องต้นสําหรับการตรวจสอบ
6.

2

เพื*อกําหนดว่าเงื*อนไขเบืQองต้ นสําหรับการตรวจสอบยังมีอยู่หรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) พิ จารณาว่ าแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องในการจั ดทํางบการเงินสามารถ
ยอมรับได้ หรือไม่ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก2-ก10)
(ข) ได้ รับข้ อตกลงจากผู้บริหารว่ารับทราบและเข้ าใจในความรับผิดชอบของตนเองในเรื*อง
ดังต่อไปนีQ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก11-ก14 และ ก20)
(1) เรื*องการจัดทํางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ อง ซึ*งรวมถึง
การนําเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้ องตามที*ควร (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก15)
(2) เรื*องการควบคุมภายในที*ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื*อให้ สามารถจัดทํางบการเงิน
โดยปราศจากการแสดงข้ อมูลที*ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก16-ก19)
(3) เรื*องการจัดเตรียมสิ*งต่อไปนีQให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
ก. การเข้ าถึ งข้ อ มู ลทัQงหมดซึ* งผู้ บ ริ หารตระหนั ก ว่ า เกี*ยวข้ อ งกับ การจั ดทํา
งบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลอื*น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที* 13

5

TSA 210

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข.
ค.

ข้ อมู ลเพิ* มเติมที*ผ้ ู สอบบั ญ ชี อ าจร้ อ งขอจากผู้ บ ริ หาร เพื* อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ และ
การเข้ าถึงบุ คคลต่ าง ๆ ภายในกิจการได้ อย่ างไม่ จาํ กัด ซึ* งผู้ สอบบั ญ ชี
พิจารณาว่ามีความจําเป็ นที*จะต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคล
เหล่านีQ

ข้อจํากัดต่อขอบเขตก่อนการรับงานสอบบัญชี
7.

ถ้ าผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแลกําหนดข้ อจํากัดต่อขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีท*ี
เกี*ยวข้ องกับข้ อตกลงในงานการรับสอบบัญชีท*ีถูกเสนอ ซึ*งผู้สอบบัญชีเชื*อว่าข้ อจํากัดจะเป็ น
ผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานที*ถูกจํากัดดังกล่าว
เป็ นงานสอบบัญชี เว้ นแต่กาํ หนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับที*ให้ ทาํ เช่นนัQน

ปัจจัยอื นทีก ระทบต่อการรับงานสอบบัญชี
8.

ถ้ า ไม่ มีก ารแสดงเงื* อ นไขเบืQ องต้ น สํา หรั บ การตรวจสอบ ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งหารื อ เรื* อ งนีQ กั บ
ผู้ บ ริ หาร เว้ น แต่ ก ํา หนดโดยกฎหมายหรื อ ข้ อ บั งคั บ ให้ ท าํ เช่ น นัQ น ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งไม่ รั บ
งานสอบบัญชีท*ถี ูกเสนอดังกล่าว
(ก) ถ้ า ผู้ ส อบบัญ ชีพิ จ ารณาว่ า แม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที*เ กี* ย วข้ อ งในการจั ดทํา
งบการเงินไม่สามารถยอมรับได้ ยกเว้ นเป็ นไปตามที*กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที* 19 หรือ
(ข) ถ้ าไม่ได้ รับข้ อตกลงที*อ้างถึงในย่อหน้ าที* 6(ข)

การเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
9.

ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งเห็ น ชอบข้ อ ตกลงในการรั บ งานสอบบั ญ ชี กั บ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี ห น้ าที*
ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม) (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก21)

10. ตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 11 ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีท*ไี ด้ รับความเห็นชอบต้ องถูก
บันทึกในหนังสือตอบรั บงานสอบบัญชีหรื อข้ อตกลงที*เป็ นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื*นที*
เหมาะสมและต้ องรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก22-ก25)
(ก) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน
(ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
(ค) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
(ง) การระบุเกี*ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องในการจัดทํางบการเงิน และ
(จ) การอ้ างถึงรู ปแบบและเนืQอหาที*ต้องการของรายงานใด ๆ ที*ออกโดยผู้ สอบบัญชีและ
ข้ อความซึ* งกล่ าวถึงเหตุการณ์ท*ีอาจเกิดขึQนซึ* งอาจทําให้ รายงานมีความแตกต่ างจาก
รูปแบบและเนืQอหาที*คาดไว้
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11. ถ้ ากฎหมายหรือข้ อบังคับได้ กาํ หนดรายละเอียดอย่างเพียงพอเกี*ยวกับข้ อตกลงในการรับงาน
สอบบัญชีตามที*อ้างถึงในย่อหน้ าที* 10 ไว้ แล้ ว ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องบันทึกข้ อตกลงนัQนใน
ข้ อ ตกลงที*เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ยกเว้ น ข้ อ เท็จ จริ งที*ว่ า เป็ นการปฏิบั ติตามกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับดังกล่ าวและผู้บริ หารรับทราบและเข้ าใจความรั บผิดชอบเหล่านัQนตามที*กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที* 6(ข) (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก22 ก26-ก27)
12. ถ้ ากฎหมายหรือข้ อบังคับได้ กาํ หนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในทํานองเดียวกับที*อธิบาย
ในย่อ หน้ า ที* 6(ข) ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจพิ จ ารณาว่ า กฎหมายหรื อ ข้ อ บัง คับ ได้ ร วมถึง ความ
รั บ ผิดชอบซึ* งมีผ ลเทียบเท่า กับ ที*กาํ หนดในย่อ หน้ า นัQ น (ตามดุลยพิ นิจ ของผู้ ส อบบัญ ชี)
สําหรั บความรั บผิดชอบซึ*งเทียบเท่าดังกล่ าว ผู้ สอบบัญชีอาจใช้ ข้อความของกฎหมายหรื อ
ข้ อ บังคับเพื* ออธิบ ายในข้ อ ตกลงที*เ ป็ น ลายลัก ษณ์อักษร สํา หรั บความรั บผิดชอบซึ* งไม่ได้
กําหนดในกฎหมายหรื อข้ อบังคับว่ ามีผลเทียบเท่า ข้ อตกลงที*เป็ นลายลักษณ์อักษรต้ องใช้
คําอธิบายในย่อหน้ าที* 6(ข) (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก26)
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี ถัดไปของลูกค้ารายเดิม
13. ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรั บปี ถัดไปของลูกค้ ารายเดิม ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่ ามี
สถานการณ์ท*ีทาํ ให้ ต้องแก้ ไขข้ อตกลงในการรั บงานสอบบัญชีหรื อไม่ และมีความจําเป็ นที*
ต้ องแจ้ งให้ กจิ การทราบถึงข้ อตกลงในงานสอบบัญชีท*มี ีอยู่เดิมหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก28)
การยอมรับการเปลีย นแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
14. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งไม่ เ ห็น ชอบต่ อ การเปลี* ยนแปลงข้ อ ตกลงในการรั บ งานสอบบั ญ ชี ซ*ึ งไม่ มี
เหตุผลอันสมควรที*จะทําเช่นนัQน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก29-ก31)
15. ถ้ าผู้สอบบัญชีถูกร้ องขอให้ เปลี*ยนแปลงงานสอบบัญชีไปเป็ นงานที*ให้ ความเชื*อมั*นในระดับที*
ตํ*ากว่าก่อนที*งานสอบบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้ องพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควร
ที*จะทําเช่นนัQนหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก32-ก33)
16. ถ้ าข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีถูกเปลี*ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารต้ องเห็นชอบ
และบันทึกข้ อตกลงใหม่ของงานในหนังสือตอบรับงานหรือข้ อตกลงที*เป็ นลายลักษณ์อักษรใน
รูปแบบอื*นที*เหมาะสม
17. ถ้ าผู้สอบบัญชีไม่สามารถเห็นชอบต่อการเปลี*ยนแปลงข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี และ
ไม่ได้ รับการยินยอมจากผู้บริหารให้ ปฏิบัติงานสอบบัญชีเดิมต่อ ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ถอนตัว จากงานสอบบัญ ชีซ*ึ งภายใต้ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บังคับ ที*นาํ มาใช้ อ นุ ญ าตให้ ทาํ
เช่นนัQนได้ และ
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(ข) พิ จารณาว่ ามีภาระผูกพั นใด ๆ หรื อไม่ ทัQงที*ผูกพั นโดยสัญญา หรื อโดยเงื*อนไขอื*นที*
ผู้สอบบัญชีต้องรายงานสถานการณ์ต่อบุคคลอื*น เช่น ผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล เจ้ าของ
หรือหน่วยงานกํากับดูแล
ข้อพิจารณาเพิม เติมในการรับงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ พิมเติมโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
18. ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที*ออกโดยองค์กรที*มีอาํ นาจหน้ าที*หรื อเป็ นที*ยอมรั บใน
การกําหนดมาตรฐาน ถูกเพิ*มเติมโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อ
ขัดแย้ งใด ๆ ระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้ อกําหนดเพิ*มเติมหรือไม่ ถ้ าพบ
ข้ อขัดแย้ งดังกล่ าว ผู้สอบบัญชีต้องหารื อกับผู้บริ หารถึงลักษณะของข้ อกําหนดเพิ* มเติมและ
ต้ องเห็นชอบว่า
(ก) ข้ อ กํา หนดเพิ* ม เติ ม สามารถปฏิบั ติได้ โดยการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพิ* ม เติ ม ในงบการเงิ น
หรือไม่ หรือ
(ข) คําอธิบายของแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องในงบการเงินสามารถถูกแก้ ไข
ให้ สอดคล้ องกันได้ หรือไม่
ถ้ าการกระทําทัQงสองอย่างดังกล่าวเป็ นไปไม่ได้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจําเป็ นต้ อง
ปรั บเปลี* ยนการแสดงความเห็นของผู้ สอบบั ญชี โดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบั ญชี
รหัส 7053หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก34)
แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที ก ํา หนดโดยกฎหมายหรื อ ข้อ บังคับ – เหตุการณ์อืนทีก ระทบต่ อ
การรับงาน
19. ถ้ าผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที*กาํ หนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับ
ไม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ ทัQ ง ที*ข้ อ เท็จ จริ ง แม่ บ ทนัQ น ถู ก กํา หนดโดยกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คับ
ผู้สอบบัญชียังคงรับงานสอบบัญชีได้ ถ้าเงื*อนไขดังต่อไปนีQมีอยู่เท่านัQน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก35)
(ก) ผู้บริ หารเห็นชอบที*ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ*มเติมในงบการเงินเพื*อต้ องการที*จะหลีกเลี*ยง
การเข้ าใจผิดในงบการเงิน และ
(ข) การกระทํานัQนถูกรับรองตามข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีท*ซี *ึง
(1) รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมวรรคเน้ นข้ อมูลเพื*อดึงความสนใจของ
ผู้ใช้ มาที*การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ* มเติม โดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 7064 และ
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที*เปลี*ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
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(2) เว้ นแต่ว่า ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับให้ แสดงความเห็น
ของผู้ สอบบั ญชี ต่องบการเงินโดยการใช้ ข้อความว่ า “แสดงโดยถู กต้ องตามที*
ควรในสาระสําคัญ” ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ อง ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะไม่รวมข้ อความดังกล่าว
20. ถ้ าเงื*อนไขที*สรุปในย่อหน้ าที* 19 ไม่มีอยู่และผู้สอบบัญชีถูกกําหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับ
ให้ รับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ประเมินผลกระทบของลักษณะความเข้ าใจผิดต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี
และ
(ข) รวมการอ้ างถึงที*เหมาะสมต่อสถานการณ์นQ ีในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีทีก าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
21. ในบางกรณี กฎหมายหรื อข้ อบังคับในประเทศที*เกี*ยวข้ องได้ กาํ หนดแบบหรื อข้ อความของ
รายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบหรือในเนืQอหาที*แตกต่างจากข้ อกําหนดของแม่บทการรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญ ในสถานการณ์เหล่านีQ ผู้สอบบัญชีควรประเมินว่า
(ก) ผู้ใช้ งบการเงินอาจเข้ าใจผิดต่อความเชื*อมั*นที*ได้ รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่
และถ้ าเป็ นเช่นนัQน
(ข) คําอธิบายเพิ*มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้ าใจผิดที*อาจเกิดขึQนได้
หรือไม่5
ถ้ าผู้สอบบัญชีสรุปว่ าคําอธิบายเพิ* มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้ าใจ
ผิดที*อาจเกิดขึQนได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานสอบบัญชี เว้ นแต่ว่าถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือ
ข้ อบังคับให้ ทาํ เช่นนัQน การสอบบัญชีท*ปี ฏิบัติโดยสอดคล้ องกับกฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่าว
ถือว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนัQนผู้สอบบัญชีไม่ควรรวมการอ้ างถึงใด ๆ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบถูกปฏิบัติโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี6
(อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก36-ก37)

4

5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื*องอื*นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที* 43
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี2 (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 1)
ก1. งานที*ให้ ความเชื* อ มั* น ซึ* งรวมถึ งงานสอบบั ญ ชี อ าจถู กยอมรั บ เมื* อ ผู้ ป ฏิบัติงานพิ จ ารณาว่ า
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที*เกี*ยวข้ อง เช่น ความเป็ นอิสระ และความสามารถทางวิชาชีพ เป็ น
ต้ น ได้ ถู ก นํา มาปฏิบั ติแ ล้ ว และเมื* อ การปฏิบั ติงานแสดงถึงลั ก ษณะบางประการเท่า นัQ น7
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท*เี กี*ยวข้ องกับข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณในส่วนที*เกี*ยวกับ
การรั บงาน สอบบัญ ชีแ ละข้ อ กําหนดดังกล่าวอยู่ภายในการควบคุมของผู้ สอบบัญชีได้ ถูก
กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2208 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ เกี*ยวข้ องกับ
เหตุการณ์เหล่านัQน (หรือเงื*อนไขเบืQองต้ น) ซึ*งอยู่ภายในการควบคุมของกิจการและมีความจําเป็ น
สําหรับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของกิจการที*ต้องเห็นชอบ
เงือ นไขเบื2 องต้นสําหรับการตรวจสอบ
แม่บทการรายงานทางการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 6(ก))
ก2. เงื*อนไขสําหรั บการรับงานที*ให้ ความเชื*อมั*นคือการที*หลักเกณฑ์ท*ถี ูกอ้ างถึงในคําจํากัดความ
ของงานที*ให้ ความเชื* อมั*นมีความเหมาะสม และเผยแพร่ ให้ กับ ผู้ ใช้ ท*ีเ ป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย9
หลักเกณฑ์คือมาตรฐานที*ใช้ เพื*อประเมินหรือวัดผลเนืQอหา ซึ*งรวมถึงมาตรฐานสําหรับการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลที*เกี*ยวข้ องกัน หลักเกณฑ์ท*เี หมาะสมจะทําให้ สามารถประเมิน
และวัดผลเนืQอหาได้ อย่างถูกต้ องตรงกันอย่างน่าเชื*อถือภายใต้ ดุลยพินิจเยี*ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี แม่บทการรายงานทางการเงินให้ หลักเกณฑ์
แก่ผ้ ูสอบบัญชีท*จี ะใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน ซึ*งรวมถึงการนําเสนอข้ อมูลที*ถูกต้ องตามที*
ควรที*เกี*ยวข้ อง
ก3. หากปราศจากแม่บทการรายงานทางการเงินที*ยอมรับได้ ผู้บริหารจะไม่มีเกณฑ์ท*ีเหมาะสม
สําหรับการจัดทํางบการเงินและผู้สอบบัญชีจะไม่มีหลักเกณฑ์ท*เี หมาะสมสําหรับการตรวจสอบ
งบการเงิน ในหลายกรณี ผู้ สอบบัญชีอาจมีสมมติฐานว่า แม่บทการรายงานทางการเงิน ที*
เกี*ยวข้ องสามารถยอมรับได้ ตามที*กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที* ก8-ก9
การพิจารณาการยอมรับได้ ของแม่บทการรายงานทางการเงิน

7
8
9

“แม่บทสําหรับงานที*ให้ ความเชื*อมั*น” ย่อหน้ าที* 17
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที* 9-11
“แม่บทสําหรับงานที*ให้ ความเชื*อมั*น” ย่อหน้ าที* 17(ข)(2)
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ก4. ปัจจัยที*เกี*ยวข้ องกับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี*ยวกับการยอมรับได้ ของแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที*เกี*ยวข้ องในการจัดทํางบการเงินประกอบด้ วย
•
ลักษณะของกิจการ (ตัวอย่างเช่น บริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรที*ไม่หวังผลกําไร)
•
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่ น งบการเงินถูกจัดทําเพื* อเป็ นไปตามความ
ต้ อ งการข้ อมูลทางการเงินโดยทั*วไปของผู้ใช้ ท*ีหลากหลายหรื อความต้ องการข้ อมูลทาง
การเงินของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม)
•
ลักษณะของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น งบการเงินเป็ นงบการเงินชุดสมบูรณ์หรืองบการเงิน
เดี*ยว) และ
•
กฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องหรือไม่
ก5. ผู้ใช้ งบการเงินจํานวนมากไม่สามารถได้ งบการเงินที*ปรับแต่งให้ ได้ ข้อมูลที*เฉพาะเจาะจงตาม
ความต้ องการ แม้ ว่าผู้ใช้ เฉพาะกลุ่มไม่สามารถได้ รับข้ อมูลทัQงหมดที*ต้องการ แต่ยังคงมีความ
ต้ อ งการข้ อ มูลทางการเงิน ที*เ หมือ นกัน สํา หรั บ ผู้ ใช้ ท*ีหลากหลาย งบการเงิน ซึ* งจัดทํา โดย
สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที*ออกแบบเพื*อให้ เป็ นไปตามความต้ องการข้ อมูล
ทางการเงินโดยทั*วไปของผู้ใช้ ท*หี ลากหลายจะถือว่าเป็ นงบการเงินเพื*อวัตถุประสงค์ท*วั ไป
ก6. ในบางกรณี งบการเงินจะถูกจัดทําโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที*ออกแบบ
เพื*อให้ เป็ นไปตามความต้ องการข้ อมูลการเงินของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม งบการเงินดังกล่าวจะถือว่า
เป็ นงบการเงิน เพื* อ วั ต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ ความต้ อ งการข้ อ มู ล ทางการเงิน ของผู้ ใ ช้ ท*ีเ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นสิ*งกําหนดแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ อง ในสถานการณ์เหล่านีQ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 กล่าวถึงการยอมรับได้ ของแม่บทการรายงานทางการเงินที*
ออกแบบเพื*อให้ เป็ นไปตามความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม10
ก7. ข้ อบกพร่ องของแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องซึ*งบ่งชีQว่าแม่บทไม่สามารถยอมรั บ
ได้ อ าจถู ก ค้ น พบภายหลั งจากการรั บ งานสอบบั ญ ชี หากการใช้ แ ม่ บ ทนัQ น ถู ก กํา หนดโดย
กฎหมายและข้ อบังคับ ให้ นําข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที* 19-20 มาใช้ หากการใช้ แม่ บทนัQ น
ไม่ได้ ถูกกําหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับ ผู้บริหารอาจตัดสินใจที*จะใช้ แม่บทอื*นซึ*งสามารถ
ยอมรับได้ เมื*อผู้บริหารทําตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 16 ข้ อตกลงใหม่ในการรับงานสอบบัญชี
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบเพื* อแสดงให้ เห็นการเปลี*ยนแปลงในแม่บท เนื*องจากข้ อตกลงที*
เห็นชอบอยู่เดิมจะไม่ถูกต้ องอีกต่อไป
แม่บทเพื*อวัตถุประสงค์ท*วั ไป
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที*จัดทําตามแม่บทเพื*อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้ าที* 8
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ก8. ในปั จ จุ บั น ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก เกณฑ์ ท*ีไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ซ*ึ ง ถู ก รั บ รองโดยทั*ว ไปอย่ า ง
กว้ างขวางสําหรับการพิจารณาการยอมรับได้ ของแม่บทเพื*อวัตถุประสงค์ท*วั ไป เนื*องจากไม่มี
หลักเกณฑ์ดังกล่ าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*กาํ หนดโดยองค์กรซึ*งได้ รับอนุ ญาต
หรือรับรองให้ ประกาศใช้ มาตรฐานสําหรับกิจการประเภทใดประเภทหนึ*งถูกตัQงสมมติฐานว่า
สามารถยอมรั บได้ สาํ หรั บงบการเงินเพื* อวัตถุ ประสงค์ท*ัวไปซึ*งถูกจัดทําโดยกิจการดังกล่ าว
โดยมีเงื*อนไขว่ าองค์กรดังกล่ าวได้ ปฏิบัติตามกระบวนการที*ถูกกําหนดและมีความโปร่ งใส
โดยรวมถึ งการไตร่ ต รองและการพิ จ ารณาความคิ ดเห็น ของผู้ มีส่ว นได้ เ สีย ที*หลากหลาย
ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวประกอบด้ วย
•
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศที* ป ระกาศโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
•
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศสํา หรั บ ภาครั ฐ ที* ป ระกาศโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศสําหรับภาครัฐ
•
หลั ก เกณฑ์ ท างบั ญ ชี ท*ี ป ระกาศโดยองค์ ก รที* มี อ ํา นาจหน้ าที* ห รื อ เป็ นที* ย อมรั บ
ในการกําหนดมาตรฐานในแต่ละประเทศ โดยมีเงื*อนไขว่ าองค์กรดังกล่ าวได้ ปฏิบัติ
ตามกระบวนการที*ถูกกําหนด และมีความโปร่ งใส รวมถึงการไตร่ ตรองและการพิจารณา
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียที*หลากหลาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่ านีQ มักถูกระบุ ให้ เป็ นแม่บทการรายงานทางการเงินที*
เกี*ยวข้ องตามกฎหมายหรือข้ อบังคับซึ*งควบคุมการจัดทํางบการเงินเพื*อวัตถุประสงค์ท*วั ไป
แม่บทการรายงานทางการเงินที*กาํ หนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก9. ตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 6(ก) ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ พิจารณาว่าแม่บทการรายงานทาง
การเงินที*เกี*ยวข้ องในการจัดทํางบการเงินสามารถยอมรับได้ หรือไม่ ในบางประเทศ กฎหมาย
หรื อ ข้ อ บั ง คั บ อาจกํา หนดแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น เพื* อ ใช้ ใ นการจั ด ทํา งบการเงิ น
เพื*อวั ตถุ ประสงค์ท*ัวไปสําหรั บกิจการบางประเภท หากไม่ มีข้อบ่ งชีQ ของการขัดแย้ ง แม่ บท
การรายงานทางการเงินดังกล่าวถูกตัQงสมมติฐาน ว่าสามารถยอมรับได้ สาํ หรับงบการเงินเพื*อ
วัตถุประสงค์ท*วั ไปที*จัดทําโดยกิจการดังกล่าว ในสถานการณ์ท*แี ม่บทไม่ถูกพิจารณาว่าสามารถ
ยอมรับได้ ให้ ปฏิบัติตามย่อหน้ าที* 19-20
ในประเทศซึ*งไม่มีองค์กรที*กาํ หนดมาตรฐานหรือไม่มีการกําหนดแม่บทการรายงานทางการเงิน
ก10. เมื*อกิจการจดทะเบียนหรือดําเนินงานในประเทศหนึ*งซึ*งไม่มีองค์กรที*มีอาํ นาจหน้ าที*หรือเป็ น
ที*ยอมรับในการกําหนดมาตรฐาน หรือซึ*งใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที*ไม่ถูกกําหนดโดย
กฎหมายหรื อข้ อบั งคับ ผู้ บริ หารต้ องระบุ แม่ บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องในการ
จัดทํางบการเงิน ภาคผนวก 2 มีแนวปฏิบัติในเรื* องการพิจารณาการยอมรับได้ ของแม่บทการ
รายงานทางการเงินในสถานการณ์ดังกล่าว
12
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ความเห็นชอบเกีย วกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 6(ข))
ก11. การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ถู กดําเนิ นการบนหลั กการว่ าผู้ บริ หารรั บทราบ
และเข้ า ใจว่ า ตนเองมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที*กาํ หนดในย่ อ หน้ า ที* 6(ข)11 ในบางประเทศ
ความรั บผิดชอบดังกล่ าวอาจถูกกําหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับ แต่บางประเทศอาจไม่มี
คําจํากัดความเกี*ยวกับความรับผิดชอบดังกล่าวตามข้ อบังคับหรือกฎหมายหรือมีเพียงเล็กน้ อย
มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ ลบล้ างกฎหมายหรื อข้ อบังคับในเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
หลักการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกําหนดว่าบทบาทของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีส่วนเกี*ยวข้ องกับ
ความรับผิดชอบสําหรับการจัดทํางบการเงินหรือสําหรับการควบคุมภายในที*เกี*ยวข้ องของ
กิจการ และกําหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล เกี*ยวกับการได้ รับ
ข้ อมู ลที*จําเป็ นสําหรั บการตรวจสอบเช่ นเดียวกับที*ผ้ ู บริ หารสามารถให้ หรื อจั ดหามาให้ ได้
ดังนัQน หลักการนีQคือหลักเบืQองต้ นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต ข้ อตกลงกับ
ผู้ บริ หารว่ าได้ รับทราบและเข้ า ใจถึงความรั บ ผิดชอบดังกล่ าว จําเป็ นต้ องมีเพื* อหลีกเลี* ยง
การเข้ า ใจผิด โดยถือ เป็ นส่ว นหนึ* งของความเห็น ชอบและการบั น ทึก ข้ อ ตกลงในการรั บ
งานสอบบัญชี ตามย่อหน้ าที* 9-12
ก12. แนวทางซึ*งแบ่ งความรั บผิดชอบในการรายงานทางการเงินระหว่ างผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ใน
การกํากับดูแลอาจแตกต่างกันโดยขึQนอยู่กบั ทรัพยากรและโครงสร้ างของกิจการและกฎหมาย
หรือข้ อบังคับที*เกี*ยวข้ องใด ๆ และบทบาทเฉพาะของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล
ภายในกิจการ โดยส่วนมากผู้บริหารมีความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ ขณะที*ผ้ ูมีหน้ าที*
ในการกํากับดูแลติดตามดูแลเกี*ยวกับการบริหาร ในบางกรณี ผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแลจะมี
หรือเชื*อว่ามีความรับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงินหรือติดตามการควบคุมภายในของกิจการ
ที*เกี*ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน ในกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการที*มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
คณะกรรมการชุ ดย่ อ ยของผู้ มีหน้ า ที*ในการกํา กับ ดู แ ล เช่ น คณะกรรมการการตรวจสอบ
อาจมีความรับผิดชอบในการติดตามดูแลโดยเฉพาะ
ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีร้องขอต่อผู้บริหารให้ จัดทําหนังสือ
รับรองว่าได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนเอง12 ดังนัQนอาจเป็ นการเหมาะสมหากทําให้
ผู้บริหารตระหนักถึงความคาดหวังว่าจะได้ รับหนังสือรั บรองของผู้บริหารดังกล่ าว พร้ อมกับ
หนังสือรับรองของผู้บริหารที*กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื*น และหนังสือรับรอง
ของผู้บริหารที*สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ* ืนที*เกี*ยวข้ องกับงบการเงินหรือสิ*งที*ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ เฉพาะในงบการเงิน (เมื*อจําเป็ น)

11
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที* ก2
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” ย่อหน้ าที* 10-11
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ก14. ในกรณีท*ีผู้ บริ หารไม่รับ ทราบถึงความรั บผิดชอบของพวกเขา หรื อไม่เห็น ชอบที*จะให้ จัด
หนังสือรั บรองของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท*ีเหมาะสม
อย่างเพี ยงพอ13 ในสถานการณ์ดังกล่ าว อาจเป็ นการไม่เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีจะรับงาน
สอบบัญชี เว้ นแต่ว่ากฎหมายหรื อข้ อบังคับกําหนดให้ ผ้ ู สอบบัญชีต้องทําเช่ นนัQ น ในกรณีท*ี
ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ รับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องอธิบายต่อผู้บริหารถึง
ความสําคัญของเหตุการณ์เหล่านีQและผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี
การจัดทํางบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 6(ข)(1))
ก15. แม่ บทการรายงานทางการเงินโดยส่วนมากรวมข้ อกําหนดเกี*ยวกับการนําเสนองบการเงิน
สํา หรั บ แม่ บ ทดั งกล่ า ว การจั ดทํา งบการเงิ นโดยสอดคล้ อ งกับ แม่ บทการรายงานทางเงิ น
รวมถึ ง การแสดงรายการด้ ว ย ในกรณี ข องแม่ บ ทการนํา เสนอข้ อ มู ล ที*ถู ก ต้ อ งตามที*ค วร
ความสําคัญของวัตถุประสงค์ของการนําเสนอข้ อมูลที*ถูกต้ องตามที*ควรคือหลักการที*เห็นชอบ
กับผู้บริหารซึ*งรวมถึงการอ้ างถึงที*เฉพาะเจาะจงต่อการนําเสนอข้ อมูลที*ถูกต้ องตามที*ควร หรือ
ต่อความรั บผิดชอบที*ว่างบการเงินให้ ข้อมูลที*ถูกต้ องตามที*ควรและเป็ นจริ งโดยสอดคล้ องกับ
แม่บทการรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 6(ข)(2))
ก16. การที*ผ้ ู บริ หารคงไว้ ซ*ึ งการควบคุ มภายในตามที*ได้ ระบุ ไว้ เป็ นสิ*งจําเป็ นที*จะทําให้ สามารถ
จัดทํางบการเงินซึ*งปราศจากการแสดงข้ อมูลที*ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด การควบคุมภายใน ไม่ว่าจะมีประสิทธิผลอย่างไร สามารถ
ทําให้ กิจการมีความเชื*อมั*นอย่างสมเหตุสมผลเกี*ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรายงาน
ทางการเงินของกิจการเท่านัQน เนื*องจากข้ อจํากัดสืบเนื*องของการควบคุมภายใน14
ก17. การตรวจสอบบั ญชี อย่ างเป็ นอิสระที*ดาํ เนิ นงานโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบั ญชี
ไม่ได้ มาแทนที*การคงไว้ ซ*ึง การควบคุมภายในที*จาํ เป็ นสําหรั บการจัดทํางบการเงินโดยผู้บริ หาร
ดังนัQนผู้สอบบัญชีถูกกําหนดให้ ได้ รับความเห็นชอบของผู้บริหารว่าได้ รับทราบและเข้ าใจความ
รับผิดชอบของตนเองเกี*ยวกับการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม การให้ ความเห็นชอบที*กาํ หนด
ตามย่อหน้ าที* 6(ข)(2) ไม่ได้ หมายความว่าผู้สอบบัญชีจะพบว่าการควบคุมภายในที*ปฏิบัติโดย
ผู้บริหารจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือปราศจากข้ อบกพร่อง

13
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ย่อหน้ าที* ก26
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี*ยงจากการแสดงข้ อมูลที*ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที* ก46
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ก18. ผู้บริ หารต้ องพิ จารณาว่าการควบคุมภายในใดที*มีความจําเป็ นต่อการจัดทํางบการเงิน คําว่ า
“การควบคุมภายใน” รวมถึงกิจกรรมที*หลากหลายภายในองค์ประกอบ ซึ*งอาจถูกอธิบายว่า
หมายถึ งสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม กระบวนการประเมิ น ความเสี* ยงของกิ จ การ ระบบ
สารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที*เกี*ยวข้ อง) ที*เกี*ยวกับการรายงานทางการเงินและ
การสื*อสาร กิจกรรมการควบคุม และการติดตามผลการควบคุม อย่างไรก็ตาม การแบ่ งใน
ลักษณะนีQไม่จาํ เป็ นต้ องสะท้ อนว่ ากิจการใดกิจการหนึ*งจะออกแบบอย่างไร จะนําไปปฏิบัติ
และคงไว้ ซ*ึงการควบคุมภายในให้ เหมาะสมอย่างไร หรือจะจัดประเภทองค์ประกอบที*เฉพาะ
อย่างไร15 การควบคุมภายในของกิจการ (โดยเฉพาะ สมุดบัญชีและการบันทึกบัญชี หรือระบบ
บัญชี) จะสะท้ อนความต้ องการของผู้บริหาร ความซับซ้ อนของธุรกิจ ลักษณะของความเสี*ยง
ที*ซ*ึงกิจการมีอยู่ และกฎหมายหรือข้ อบังคับที*เกี*ยวข้ อง
ก19. ในบางประเทศ กฎหมายหรื อข้ อบังคับอาจอ้ างถึงความรับผิดชอบของผู้บริ หารสําหรั บความ
เพียงพอของสมุดบัญชีและการบันทึกบัญชี หรือระบบบัญชี ในบางกรณี การปฏิบัติโดยทั*วไป
อาจมีส มมติฐ านว่ า สมุ ด บั ญ ชี แ ละการบั น ทึก บั ญ ชี ห รื อ ระบบบั ญ ชี มีค วามแตกต่ า งจาก
การควบคุมภายในหรื อการควบคุม เนื*องจากสมุดบัญชีและการบันทึกบัญชีหรือระบบบัญชี
ถือเป็ นส่วนหนึ*งของการควบคุมภายในตามที*อ้างถึงในย่อหน้ าที* ก18 และไม่มีการอ้ างถึงที*
เฉพาะเจาะจงในเรื*องนีQในย่อหน้ าที* 6(ข)(2) เกี*ยวกับคําอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร
เพื*อหลีกเลี*ยงการเข้ าใจผิด อาจเป็ นการเหมาะสมสําหรับผู้สอบบัญชีท*จี ะอธิบายต่อผู้บริหาร
ถึงขอบเขตของความรับผิดชอบนีQ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 6(ข))
ก20. หนึ*งในวัตถุประสงค์ของการเห็นชอบข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีคือเพื* อที*จะหลีกเลี*ยง
ความเข้ าใจผิดเกี*ยวกับความรับผิดชอบที*เกี*ยวข้ องของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น
เมื*อบุคคลที*สามช่วยเหลือในเรื*องการจัดทํางบการเงิน อาจเป็ นประโยชน์ในการแจ้ งผู้บริหาร
ว่าการจัดทํางบการเงินโดยสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องยังคงเป็ น
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
การเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
การเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 9)
ก21. บทบาทของผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที* ใ นการกํา กั บ ดู แ ลเกี* ย วกั บ การเห็น ชอบในข้ อ ตกลง
ในการรั บ งานสอบบั ญชี ส ําหรั บ กิจ การขึQ นอยู่ กั บโครงสร้ างการกํา กับ ดู แ ลของกิ จ การและ
กฎหมายหรือข้ อบังคับที*เกี*ยวข้ อง
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที* ก51 และภาคผนวก 1
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หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือรูปแบบอื นของการเห็นชอบทีเ ป็ นลายลักษณ์อักษร16 (อ้างถึงย่อ
หน้าที  10-11)
ก22. สิ*งที*เป็ นประโยชน์ต่อทัQงกิจการและผู้สอบบั ญชี คือการที*ผ้ ูสอบบั ญชี ส่งหนังสือตอบรั บงาน
สอบบั ญ ชี ก่อนเริ* มการตรวจสอบเพื* อช่ ว ยหลี ก เลี* ยงความเข้ าใจผิดเกี*ยวกับการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีอาจถูกกําหนดโดยกฎหมายไว้ อย่างเพียงพอ ตามที*อธิบายไว้
ในย่อหน้ าที* 10 ถึงแม้ ว่าในสถานการณ์เหล่านีQ ย่อหน้ าที* 11 จะอนุ ญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีรวม
เฉพาะการอ้ า งถึงข้ อ เท็จ จริง ในหนัง สือ ตอบรับ งาน ว่า ได้ นํา กฎหมายหรือ ข้ อ บังคับ ที*
เกี*ยวข้ องมาใช้ และผู้บริหารได้ รับทราบและเข้ าใจความรับผิดชอบของตนเองตามที*กาํ หนดใน
ย่ อหน้ าที* 6(ข) อย่ างไรก็ตาม ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจพิจ ารณาว่า เป็ น การเหมาะสมที*จ ะรวม
เหตุการณ์ตามที*อธิบายในย่อหน้ าที* 10 ไว้ ในหนังสือตอบรับงานเพื*อเป็ นข้ อมูลของผู้บริหาร
รูปแบบและเนืQอหาในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี
ก23. รู ป แบบและเนืQ อหาในหนั งสือตอบรั บ งานสอบบั ญ ชี อ าจแตกต่ า งกัน สํา หรั บ แต่ ละกิจ การ
ข้ อมูลที*รวมในหนังสือตอบรั บงานสอบบัญชีเกี*ยวกับความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจใช้
เกณฑ์จ ากมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 20017 ย่ อ หน้ า ที* 6(ข) และ 12 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนีQกล่ าวถึงลั กษณะของความรั บผิดชอบของผู้บริ หาร นอกเหนือจากสิ*งที*
กําหนดในย่อหน้ าที* 10 หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีอาจอ้ างถึงรายการ ดังตัวอย่างเช่น
•
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ ซึ*งรวมถึงการอ้ างถึงกฎหมาย ข้ อบังคับ มาตรฐาน
การสอบบัญชีและจรรยาบรรณ และประกาศอื*นของหน่วยงานวิชาชีพที*ผ้ ูสอบบัญชียึดถือ
ปฏิบัติ
•
รูปแบบของการสื*อสารเกี*ยวกับข้ อสรุปของงานสอบบัญชี
•
ข้ อเท็จจริงเนื*องจากข้ อจํากัดสืบเนื* องของการตรวจสอบ รวมถึงข้ อจํากัดสืบเนื*องของ
การควบคุมภายใน ทําให้ มีความเสี*ยงซึ*งไม่อาจหลีกเลี*ยงได้ ท*ีการแสดงข้ อมูลที*ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสํา คัญอาจไม่ถูกค้ นพบ แม้ ว่าการตรวจสอบถูกวางแผนและ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
•
การจัดการเกี*ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงองค์ประกอบของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
•
ความคาดหวังว่าผู้บริหารจะให้ หนังสือรับรอง (ดูย่อหน้ าที* ก13 ประกอบ)

16

17

ในย่อหน้ าอื*นภายหลังจากนีQ การอ้ างอิงใด ๆ ต่อหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีคือการอ้ างอิงถึงหนังสือตอบรับ
งานสอบบัญชีหรือรูปแบบที*เหมาะสมอื*นของการเห็นชอบที*เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที* 3-9
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•

•

•
•

การเห็น ชอบของผู้ บ ริ ห ารในการให้ ข้ อ มู ล ร่ า งงบการเงิ น และข้ อ มู ล ประกอบอื* น
อย่างทันเวลาแก่ผ้ ูสอบบัญชี ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบได้ เสร็จสมบูรณ์โดยสอดคล้ อง
กับตารางเวลาที*เสนอไว้
การเห็นชอบของผู้ บริ หารในการแจ้ งผู้สอบบัญชีเกี*ยวกับข้ อเท็จจริ งซึ*งอาจกระทบต่ อ
งบการเงิ น ที* ผ้ ู บ ริ ห ารอาจรั บ ทราบระหว่ า งวั น ที* ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ถึ ง วั น ที*
ที*งบการเงินออกเผยแพร่
หลักเกณฑ์การคําควณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการจัดการการเก็บเงิน
คําร้ องขอถึงผู้ บริ หารในการรั บทราบถึ งการได้ รั บหนั งสือตอบรั บ งานสอบบั ญชี และ
เห็นชอบข้ อตกลงในการรับงานตามที*ระบุไว้ ในนัQน

ก24. ประเด็นดังต่อไปนีQสามารถระบุไว้ ในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีตามความเกี*ยวข้ อง
•
การจัดการเกี*ยวกับความมีส่วนร่ วมของผู้สอบบัญชีอ* ืนและผู้เชี*ยวชาญในการตรวจสอบ
บางลักษณะ
•
การจัดการเกี*ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในและพนักงานอื*นของกิจการ
•
การจัดการกับผู้สอบบัญชีคนก่อน (ถ้ ามี) ในกรณีท*เี ป็ นการตรวจสอบบัญชีปีแรก
•
การจํากัดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เมื*อมีความเป็ นไปได้
•
การอ้ างถึงความเห็นชอบเพิ*มเติมอื*นระหว่างผู้สอบบัญชีและกิจการ
•
ภาระผูกพันที*จะให้ กระดาษทําการการตรวจสอบแก่บุคคลอื*น
ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีแสดงไว้ ในภาคผนวก 1
การตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม
ก25. เมื* อผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษัทใหญ่ เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของกิจการภายในกลุ่ มด้ ว ย ปั จจั ยที*อาจมี
อิทธิพลต่ อการตัดสินใจว่ าจะส่งหนั งสือตอบรั บงานสอบบั ญชี แยกตามกิจการภายในกลุ่ ม
หรือไม่ รวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนีQ
•
ใครเป็ นผู้แต่งตัQงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
•
รายงานของผู้สอบบัญชีออกแยกตามแต่ละกิจการภายในกลุ่ม หรือไม่
•
ข้ อกําหนดทางกฎหมายที*เกี*ยวข้ องกับการแต่งตัQงการตรวจสอบ
•
สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของโดยบริษัทใหญ่ และ
•
ระดับของความเป็ นอิสระของผู้บริหารกิจการภายในกลุ่มจากบริษัทใหญ่
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารที*กาํ หนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 11-12)
ก26. ในสถานการณ์ตามที*กล่าวในย่อหน้ าที* ก22 และ ก27 ถ้ าผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่มีความจําเป็ น
ที*จะบันทึกข้ อตกลงบางอย่างของงานสอบบัญชีในหนังสือตอบรั บงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ยังคงถูกกําหนดโดยย่อหน้ าที* 11 ให้ ได้ รับความเห็นชอบที*เป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร
ว่ าได้ รับทราบและเข้ าใจถึงความรั บผิดชอบตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 6(ข) อย่างไรก็ตาม
ตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 12 ความเห็นชอบที*เป็ นลายลักษณ์อักษรดังกล่ าวอาจใช้ ข้อความ
ในกฎหมายหรื อข้ อบังคับ หากกฎหมายหรื อข้ อบังคับดังกล่ าวกําหนดความรั บผิดชอบของ
ผู้บริหารที*เทียบเท่ากับความรับผิดชอบที*กล่าวในย่อหน้ าที* 6(ข) หน่วยงานที*มีหน้ าที*เกี*ยวกับ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี หน่ ว ยงานที* กาํ หนดมาตรฐานการสอบบั ญ ชี หรื อ หน่ ว ยงานที* กาํ กับ ดู แ ล
การตรวจสอบในประเทศอาจให้ แนวทางปฏิบัติเกี*ยวกับคําอธิบายในกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ว่าเทียบเท่ากันหรือไม่
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก27. กฎหมายหรือข้ อบังคับที*ควบคุมการดําเนินงานการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ โดยปกติจะมี
ข้ อบังคับเกี*ยวกับการแต่งตัQงผู้สอบบัญชีภาครัฐและโดยทั*วไปจะกําหนดความรับผิดชอบและ
อํานาจของผู้ สอบบั ญ ชี ภาครั ฐ ซึ* งรวมถึงอํานาจในการเข้ าถึ งการบั น ทึก และข้ อมู ลอื*น ของ
หน่ วยงานภาครั ฐ ถึงแม้ ว่ากฎหมายหรื อข้ อบั งคับได้ กาํ หนดรายละเอียดข้ อตกลงในการรั บ
งานสอบบัญชีอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีภาครั ฐอาจพิจารณาถึงประโยชน์ในการออกหนังสือ
ตอบรับงานสอบบัญชีอย่างเต็มรูปแบบมากกว่าตามที*อนุญาตโดยย่อหน้ าที* 11
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี ถัดไปของลูกค้ารายเดิม (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 13)
ก28. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที*จะไม่ส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีฉบับใหม่หรือข้ อตกลงที*เป็ น
ลายลักษณ์อักษรอื*น ๆ ในแต่ละงวด อย่างไรก็ตาม ปั จจัยดังต่อไปนีQอาจเป็ นการเหมาะสมที*
จะปรับปรุงข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีหรือแจ้ งกิจการเกี*ยวกับข้ อตกลงเดิมที*มีอยู่
•
ข้ อบ่งชีQ ที*กจิ การเข้ าใจผิดในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ
•
การปรับปรุง หรือข้ อตกลงพิเศษ ในการรับงานสอบบัญชี
•
การเปลี*ยนแปลงล่าสุดของผู้บริหารระดับสูง
•
การเปลี*ยนแปลงที*สาํ คัญในความเป็ นเจ้ าของ
•
การเปลี*ยนแปลงที*สาํ คัญในลักษณะหรือขนาดธุรกิจของกิจการ
•
การเปลี*ยนแปลงในกฎระเบียบหรือข้ อบังคับทางกฎหมาย
•
การเปลี*ยนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที*ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน
•
การเปลี*ยนแปลงข้ อกําหนดการรายงานอื*น
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การยอมรับการเปลีย นแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
การร้องขอทีจ ะเปลีย นแปลงข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 14)
ก29. การร้ องขอจากกิจการให้ ผ้ ูสอบบัญชีเปลี*ยนแปลงข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีอาจเป็ นผล
มาจากการเปลี*ยนแปลงในสถานการณ์ท*กี ระทบต่อความต้ องการงานบริการ ความเข้ าใจผิด
เกี*ยวกับลักษณะของการตรวจสอบตามข้ อตกลงเดิมหรือข้ อจํากัดต่อขอบเขตของงานสอบบัญชี
ไม่ว่ากําหนดโดยผู้บริ หารหรือเป็ นสาเหตุจากสถานการณ์อ* ืน ตามที*กาํ หนดในย่อหน้ าที* 14
ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งพิ จ ารณาเหตุผลสํา หรั บ การร้ อ งขอ โดยเฉพาะผลกระทบต่อข้ อ จํากัดต่อ
ขอบเขตของงานสอบบัญชี
ก30. การเปลี* ยนแปลงในสถานการณ์ ท*ีกระทบต่ อความต้ องการของกิจการหรื อความเข้ าใจผิ ด
เกี*ยวกับลักษณะของการตรวจสอบที*ถูกร้ องขอตามข้ อตกลงเดิมอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นเกณฑ์
ที*สมเหตุสมผลสําหรับการร้ องขอในการเปลี*ยนแปลงงานสอบบัญชี
ก31. ในทางตรงข้ า ม การเปลี* ย นแปลงอาจถู ก พิ จ ารณาว่ า ไม่ ส มเหตุ ส มผล หากปรากฎว่ า
การเปลี*ยนแปลง เกี*ยวข้ องกับข้ อมูลซึ*งไม่ถูกต้ อง ไม่สมบูรณ์หรือความไม่พอใจ ตัวอย่างเช่น
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท*เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี*ยวกับลูกหนีQ
และกิจการร้ องขอที*จะเปลี*ยนแปลงงานสอบบัญชีเป็ นการสอบทานเพื* อหลีกเลี*ยงการแสดง
ความเห็นในการตรวจสอบอย่างมีเงื*อนไขหรือการไม่แสดงความเห็น
การร้องขอทีจ ะเปลีย นแปลงเป็ นการสอบทานหรือบริการทีเ กีย วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 15)
ก32. ก่อนการเห็นชอบที*จะเปลี* ยนแปลงงานสอบบัญชีเป็ นการสอบทานหรือบริการที*เกี*ยวข้ อ ง
ผู้ สอบบัญชีท*ีถูก ว่า จ้ างให้ ป ฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญ ชี
อาจจําเป็ นที*ต้องประเมินผลกระทบตามสัญญาหรื อทางกฎหมายเกี*ยวกับการเปลี*ยนแปลง
ซึ*งเกี*ยวเนื*องกับเหตุการณ์ตามที*อ้างถึงในย่อหน้ าที* ก29-ก31 ข้ างต้ น
ก33. ถ้ าผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีข้อพิสจู น์ท*สี มเหตุสมผลที*จะเปลี*ยนแปลงงานสอบบัญชีเป็ นการสอบทาน
หรื อบริ การที*เกี*ยวข้ อง การปฏิบัติงานในการตรวจสอบจนถึงวันที*ของการเปลี*ยนแปลงอาจ
เกี*ยวข้ องกับงานที*ถูกเปลี*ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานที*ถูกกําหนดและการออก
รายงานควรเหมาะสมกับงานที*ถูกปรั บเปลี*ยนไป เพื* อที*จะหลีกเลี* ยงความสับสนของผู้ อ่าน
การจัดทํารายงานเกี*ยวกับบริการที*เกี*ยวข้ องจะไม่รวมการอ้ างถึง
(ก) งานสอบบัญชีเดิม หรือ
(ข) วิธีใด ๆ ที*อาจปฏิบัติในงานสอบบัญชีเดิม ยกเว้ นงานสอบบัญชีท*ถี ูกเปลี*ยนแปลงเป็ น
งานที*ปฏิบัติตามวิธกี ารที*ตกลงร่วมกัน และ ดังนัQนการอ้ างถึงวิธีปฏิบัติคือส่วนประกอบ
ปกติของการรายงาน
19
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ข้อพิจารณาเพิม เติมในการรับงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิมเติมโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 18)
ก34. ในบางประเทศ กฎหมายหรื อข้ อบังคับอาจออกข้ อกําหนดในการจั ดทํางบการเงินเพิ* มเติม
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที*กาํ หนดโดยองค์กรที*มีอาํ นาจหน้ าที*หรือเป็ นที*ยอมรับ
ในการกําหนดมาตรฐานในประเทศเหล่ านัQน แม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องเพื* อ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้ วยทัQงแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที*ถูกระบุและข้ อกําหนดเพิ*มเติมดังกล่าว โดยมีเงื*อนไขว่าไม่มีข้อขัดแย้ งกับแม่บท
การรายงานทางการเงินที*ถูกระบุ ตัวอย่างเช่น กรณีท*กี ฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ* มเติมจากที*กาํ หนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อลดทางเลือกภายใต้
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน18
แม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที ก ํา หนดโดยกฎหมายหรื อ ข้อ บังคับ –เหตุก ารณ์อืน ที ก ระทบต่ อ
การรับงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 19)
ก35. กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คับ อาจกํา หนดให้ ใ ช้ ถ้ อ ยคํา ที* แ สดงความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า
“แสดงโดยถูกต้ องตามที*ควรในสาระสําคัญ” แม้ ในกรณีท*ีผ้ ู สอบบัญชีมีความเห็นว่ าแม่บท
การรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องซึ*งถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับไม่สามารถยอมรับ
ได้ ในกรณีเช่ นนีQ การใช้ ข้อความที*ถูกกําหนดในรายงานของผู้สอบบัญชีมีความแตกต่างจาก
ข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ (ดูย่อหน้ าที* 21)
รายงานของผูส้ อบบัญชีทีก าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที* 21)
ก36. มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดว่าผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงว่ าตนได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การสอบบั ญชี เว้ นแต่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ได้ ปฏิบัติมาตรฐานการสอบบั ญชี ทQังหมดที*เกี*ยวข้ องกับ
การตรวจสอบ19 เมื*อกฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดแบบหรือข้ อความของรายงานผู้สอบบัญชี
ในรูปแบบหรือในเนืQอหาซึ*งแตกต่างจากข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ
และผู้สอบบัญชีเห็นว่าคําอธิบายเพิ*มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้ าใจ
ผิดที*อาจเกิดขึQน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพิ*มข้ อความในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบ
ไม่ ได้ ป ฏิบั ติโ ดยสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ รั บ
การสนั บสนุ นให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ซึ* งรวมถึงมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซ*ึ ง
กล่ าวถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในขอบเขตที*สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่คาํ นึงว่ าผู้ สอบบัญชี
ไม่ได้ รับอนุญาตให้ อ้างถึงการตรวจสอบว่าได้ ปฏิบัติโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
18

19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้ าที* 15 รวมถึง ข้ อกําหนดเกี*ยวกับการประเมินว่ างบการเงินอ้ างถึง
อย่างเพียงพอหรืออธิบายแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ องหรือไม่
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที* 20
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก37. ในภาครั ฐ ข้ อกําหนดเฉพาะอาจยังมีอยู่ ภายใต้ กฎหมายซึ* งควบคุมข้ อบังคับการตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจถูกกําหนดให้ รายงานโดยตรงต่อกระทรวง สภานิติบัญญัติ หรือ
สาธารณชน ถ้ าหากหน่วยงานพยายามที*จะจํากัดขอบเขตของการตรวจสอบ
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก23-24)

ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี
ตัวอย่างดังต่อไปนีQคือหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีเพื*อการตรวจสอบงบการเงินสําหรับวัตถุประสงค์
ทั*วไปซึ*งจัดทําโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หนังสือฉบับนีQไม่ใช่ข้อกําหนดที*
เป็ นทางการแต่ตQังใจให้ ใช้ เป็ นแนวปฏิบัติเท่านัQ นซึ* งอาจใช้ ควบคู่กับข้ อควรพิ จารณาตามที*ระบุใน
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ หนังสือ นีQ จาํ เป็ นต้ องปรั บ เปลี* ยนให้ สอดคล้ อ งกับข้ อ กํา หนดและ
สถานการณ์ของแต่ละงาน หนังสือนีQถูกร่ างเพื*ออ้ างอิงถึงการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดการรายงาน
งวดเดียวและต้ องปรับเปลี*ยนถ้ าถูกใช้ หรื อคาดว่ าจะใช้ กับการตรวจสอบงบการเงินสําหรั บปี ถัดไป
ของลูกค้ ารายเดิม (ดูย่อหน้ าที* 13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ) อาจเป็ นการเหมาะสมที*จะ
ขอคําแนะนําทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสือที*ถูกนําเสนอ
เรียน ผู้แทนที*เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแลของบริษัท กขค จํากัด20
[วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ]
ตามที*ทา่ น21มีความประสงค์ท*จี ะให้ ข้าพเจ้ าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด ซึ*งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที* 31 ธันวาคม 25X1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี*ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิQนสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท*สี าํ คัญ
และหมายเหตุเรื*องอื*น ๆ ข้ าพเจ้ าขอยืนยันการรับงานและความเข้ าใจของข้ าพเจ้ าเกี*ยวกับงานสอบบัญชี
นีQตามความหมายในหนังสือฉบับนีQ การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ของข้ าพเจ้ าต่องบการเงิน
[ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี]
ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
เหล่ านัQนกําหนดให้ ข้าพเจ้ าต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
การตรวจสอบเพื* อให้ ได้ ความเชื* อมั*นอย่ างสมเหตุสมผลว่ างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมู ลที*
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีตรวจสอบเพื*อให้ ได้ มาซึ*ง
หลักฐานการสอบบัญชีเกี*ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที*
20

21

ที*อยู่และการอ้ างอิงในหนังสือจะเหมาะสมในสถานการณ์ของงาน รวมถึงกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง เป็ นการสําคัญ
ที*อ้างถีงบุคคลที*เหมาะสม – ดูย่อหน้ าที* ก21
ตลอดหนังสือฉบับนีQ การอ้ างถึง ”ท่าน” “เรา” “ของเรา” “ผู้บริหาร” “ผู้มหี น้ าที*ในการกํากับดูแล” และ
“ผู้สอบบัญชี” จะถูกใช้ หรือแก้ ไขตามความเหมาะสมในสถานการณ์
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เลื อกใช้ ขQ ึนอยู่กับดุ ลยพิ นิจของผู้ สอบบั ญชี ซึ* งรวมถึงการประเมินความเสี*ยงจากการแสดงข้ อมู ล
ที*ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ ว่ า จะเกิดจากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้ อ ผิดพลาด
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท*ใี ช้ และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญ ชี ที*จัดทํา ขึQ น โดยผู้ บ ริ หาร รวมทัQง การประเมิน การนํา เสนองบการเงิน
โดยรวม
เนื*องจากข้ อจํากัดสืบเนื*องของการตรวจสอบ รวมถึงข้ อจํากัดสืบเนื*องของการควบคุมภายใน ทําให้ มี
ความเสี*ยงซึ*งไม่อาจหลีกเลี*ยงได้ ท*ีการแสดงข้ อมูลที*ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอาจไม่ถูก
ค้ นพบ แม้ ว่าการตรวจสอบได้ ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่า งเหมาะสมโดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชี
ในการประเมินความเสี*ยงของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าพิจารณาการควบคุมภายในที*เกี*ยวข้ องกับการจัดทํา
งบการเงิน ของกิจ การเพื* อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที*เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื* อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ อย่างไรก็ตาม
ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี*ยวกับข้ อบกพร่ องที*สาํ คัญของการควบคุมภายใน
ที*เกี*ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที*ข้าพเจ้ าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
[ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และการระบุแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินทีเ กีย วข้อง
(สํา หรับ วัตถุป ระสงค์ ของตัว อย่ า งนี สมมติ ว่า ผูส้ อบบัญ ชี ไม่ พิ จ ารณาว่า กฎหมายหรื อ ข้อ บังคั บ
กําหนดความรับผิดชอบเหล่านัน ได้อย่ างเหมาะสม ดังนัน ให้นําคําอธิ บายในย่ อหน้าที  6(ข) ของ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีมาใช้)]
การตรวจสอบถู กปฏิบั ติตามหลั ก การที*ว่ า [ผู้ บ ริ หารและผู้ มีหน้ า ที*ในการกํา กับ ดู แ ล (ในกรณีท*ี
เหมาะสม)]22 รับทราบและเข้ าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเรื*องดังต่อไปนีQ
(ก) เรื* องการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที*ควรโดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน23
(ข) เรื*องการควบคุมที* [ผู้บริหาร] พิจารณาว่าจําเป็ นเพื*อให้ สามารถจัดทํางบการเงินโดยปราศจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที* ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด และ
(ค) เรื*องการจัดเตรียมสิ*งต่อไปนีQให้ แก่ข้าพเจ้ า
(1) การเข้ าถึงข้ อมูลทัQงหมดที*ซ*ึง [ผู้บริ หาร] ตระหนักว่ าเกี*ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน
เช่น การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลอื*น
22
23

ใช้ คาํ ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์
หรือถ้ าเหมาะสม “ในการจัดทํางบการเงินซึ*งให้ มุมมองที*ถูกต้ องตามควรและเป็ นจริงโดยสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่างประเทศ”
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(2) ข้ อมูลเพิ*มเติมที*ข้าพเจ้ าอาจร้ องขอจาก [ผู้บริหาร] เพื*อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
(3) การเข้ าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้ อย่างไม่มีข้อจํากัด ซึ*งข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าจําเป็ น
ที*จะต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านีQ
เพื*อเป็ นส่วนหนึ*งในกระบวนการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะขอคํายืนยันที*เป็ นลายลักษณ์อักษร
จาก [ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที*ในการกํากับดูแล (ในกรณีท*เี หมาะสม)] เกี*ยวกับคํารับรองที*เกี*ยวข้ องกับ
การตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าหวังว่าจะได้ รับความร่วมมืออย่างเต็มที*จากพนักงานของท่านในระหว่างการตรวจสอบ
[ข้อมูลทีเ กีย วข้องอื น]
[เพิมข้อมูลอื น เช่น การจัดการค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี การเก็บเงินและข้อตกลงทีเ ฉพาะอื นตาม
ความเหมาะสม]
[การรายงาน]
[เพิมการอ้างอิ งทีเ หมาะสมต่อรูปแบบและเนือหาทีค าดหวังในรายงานของผูส้ อบบัญชี]
รูปแบบและเนืQ อหาของรายงานของข้ าพเจ้ าอาจจําเป็ นต้ องปรั บเปลี*ยนซึ*งเป็ นผลจากประเด็นจาก
การตรวจสอบ
โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนีQท*แี นบมาคืนข้ าพเจ้ า เพื*อยืนยันการรับทราบและความ
เห็นชอบของท่านเกี*ยวกับ การตรวจสอบงบการเงินของข้ าพเจ้ ารวมถึงความรั บผิดชอบที*เกี*ยวข้ อง
ของข้ าพเจ้ า
บริษัท งจฉ จํากัด
รับทราบและเห็นชอบในนามของบริษัท กขค จํากัด โดย
ลงนาม..........................
ชื*อ................................
ตําแหน่ง........................
วันที*..............................
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที* ก10)

การพิจารณาการยอมรับได้ของแม่บทเพือ วัตถุประสงค์ทวั  ไป
ประเทศซึ งไม่มีองค์กรทีมีอํานาจหน้าทีหรื อเป็ นทียอมรับในการกําหนดมาตรฐานหรื อรับรอง
หรือไม่มีแม่บทการรายงานทางการเงินทีก ําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
1.

ตามที*อธิบายในย่ อหน้ าที* ก10 ของมาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบับนีQ เมื*อกิจการจดทะเบี ยน
หรือดําเนินงานภายใต้ ประเทศที*ไม่มีองค์กรที*มีอาํ นาจหน้ าที*หรือเป็ นที*ยอมรับในการกําหนด
มาตรฐาน หรือเมื*อใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที*ไม่ถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ผู้บริหารควรระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้ อง การปฏิบัติภายใต้ กฎหมายดังกล่าว
มั กใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที*ก าํ หนดโดยองค์ กรใดองค์ กรหนึ* งตามที*กล่ าวใน
ย่อหน้ าที* ก8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ

2.

ในอีกทางเลือกหนึ*ง อาจมีการกําหนดประเพณีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศนัQน ๆ ซึ*งโดยทั*วไป
ถู กรั บรองว่ าเป็ นแม่ บทการรายงานทางการเงิ นสําหรั บงบการเงินเพื* อวั ตถุ ประสงค์ ท*ัวไปที*
จัดทําโดยกิจการเฉพาะที*ดาํ เนินงานในประเทศนัQน เมื*อแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่ าว
ถูกนํามาใช้ ผู้สอบบัญชีซ*ึงถูกกําหนดในย่อหน้ าที* 6(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีQ
ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ประเพณี ป ฏิบั ติ ท างบั ญ ชี ส ามารถถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ นแม่ บ ทการรายงาน
ทางการเงินที*ยอมรั บได้ สาํ หรับงบการเงินเพื* อวัตถุประสงค์ท*ัวไปหรือไม่ เมื*อประเพณีปฏิบัติ
ทางบัญชีถูกใช้ อย่างแพร่หลายในประเทศนัQน ๆ หน่วยงานวิชาชีพทางบัญชีในประเทศนัQนอาจ
พิจารณาถึงการยอมรับได้ ของแม่บทการรายงานทางการเงินในนามของผู้สอบบัญชี อีกทางหนึ*ง
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าประเพณีปฏิบัติทางบัญชีแสดงถึงคุณลักษณะ ซึ*งโดยปกติคุณลักษณะ
ดังกล่าวจะถูกแสดงโดยแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที* 3 ถัดไป) หรือโดย
เปรี ยบเทียบประเพณีปฏิบัติทางบั ญชีกับข้ อกําหนดของแม่ บทการรายงานทางการเงินที*มีอยู่
ซึ*งถูกพิจารณาว่าสามารถยอมรับได้ (ดูย่อหน้ าที* 4 ข้ างล่าง)

3.

โดยทั*วไป แม่บทการรายงานทางการเงินที*ยอมรับได้ แสดงคุณลักษณะดังต่อไปนีQซ*ึงทําให้ ข้อมูล
ในงบการเงินเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
(ก) ความเกี*ยวข้ องคือการที*ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี*ยวข้ องกับลักษณะของกิจการและ
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ในกรณีท*กี ิจการจัดทํางบการเงินเพื*อวัตถุประสงค์
ทั*วไป ความเกี*ยวข้ องจะถูกประเมินในลักษณะของข้ อมูลที*มีความจําเป็ นต่อความต้ องการ
ข้ อมู ลทางการเงินโดยทั*วไปของผู้ ใช้ ท*ีหลากหลาย เพื* อทําการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
โดยทั* ว ไปความต้ อ งการข้ อ มู ล เหล่ า นีQ จะมี อ ยู่ ใ นข้ อ มู ล ที* แ สดงฐานะทางการเงิ น
การดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ
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(ข) ความครบถ้ วนคือการที*รายการและเหตุการณ์ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลซึ*งอาจกระทบต่อข้ อสรุปของงบการเงินไม่ถูกมองข้ ามไป
(ค) ความเชื*อถือได้ คือการที*ข้อมูลในงบการเงิน
(1) สะท้ อนเนืQอหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์และรายการ และไม่เป็ นเพียงแค่รูปแบบ
ทางกฎหมายเท่านัQน (เมื*อปฏิบัติได้ ) และ
(2) ส่งผลให้ การประเมิน การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล มีความ
สมํ*าเสมออย่างสมเหตุสมผล เมื*อใช้ ในสถานการณ์ท*คี ล้ ายกัน
(ง) ความเป็ นกลางคือการที*ข้อมูลในงบการเงินปราศจากความลําเอียง
(จ) ความสามารถเข้ าใจได้ คือการที*ข้อมูลในงบการเงินมีความชัดเจนและครบถ้ วน และ
ไม่ขQ ึนอยู่กบั การตีความที*แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
4.

ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที*จะเปรี ยบเทียบประเพณีปฏิบัติทางบัญชีกับข้ อกําหนดของแม่บท
การรายงานทางเงินที*มีอยู่ ซ*ึ งสามารถยอมรั บได้ ตัวอย่ างเช่ น ผู้ สอบบั ญชี อาจเปรี ยบเทียบ
ประเพณีป ฏิบั ติท างบั ญ ชี กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ สําหรั บ
การตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก ผู้ สอบบั ญ ชี อาจตัดสินใจที*จะเปรี ยบเทียบประเพณี ปฏิบั ติ
ทางบัญ ชีกับ แม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที*ถูก พั ฒ นาโดยเฉพาะสํา หรั บ กิจ การดังกล่ า ว
โดยองค์กรที*มีอาํ นาจหน้ าที*หรือเป็ นที*ยอมรับในการกําหนดมาตรฐาน เมื*อผู้สอบบัญชีทาํ การ
เปรียบเทียบดังกล่าวและสามารถระบุความแตกต่างได้ การตัดสินใจว่าประเพณีปฏิบัติทางบัญชี
ที*ใช้ ในการจัดทํางบการเงินถือเป็ นแม่บทการรายงานทางการเงินที*ยอมรับได้ หรือไม่ ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกต่าง และการนําประเพณีปฏิบัติทางบัญชีหรือคําอธิบาย
ของแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น มาใช้ ในการจั ด ทํา งบการเงิ น สามารถส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความเข้ าใจผิดในงบการเงินได้ หรือไม่

5.

การรวบรวมประเพณีปฏิบัติทางบัญชีท*จี ัดทําขึQนเพื* อตอบสนองต่อความต้ องการเฉพาะของ
แต่ ละบุ คคล ไม่ ถือ เป็ นแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที*ยอมรั บ ได้ สาํ หรั บ งบการเงิ น เพื* อ
วัตถุประสงค์ท*ัวไป ในทํานองเดียวกัน แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะไม่ถือว่ าเป็ นแม่บท
การรายงานทางเงินที*ยอมรับได้ เว้ นแต่จะได้ รับการยอมรับโดยทั*วไปจากผู้จัดทําและผู้ใช้ ใน
ประเทศนัQน ๆ

26

TSA 210

