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บทแกไ้ขเพิม่เติมส ำหรบัมำตรฐำนอ่ืนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง 2564) 

(ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 

หมำยเหตุ: บทแก้ไขต่อไปนี้ เป็นการแก้ไขมาตรฐานอื่ นๆ เพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)  บทแก้ไขเหล่านี้ ให้ถือปฏบิัติส าหรับรอบบัญชีเช่นเดียวกบัมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) และจะถูกแสดงโดยการท าเคร่ืองหมายแสดงการเปล่ียนแปลงจาก

มาตรฐานฉบับล่าสุดที่ ได้มีการอนุมัติการแก้ไข  ตัวเลขเชิงอรรถภายในบทแก้ไขเพิ่ มเติมเหล่านี้  

ไม่สอดคล้องกบัในมาตรฐานฉบับที่ ถูกแก้ไข จึงควรอ้างองิไปยังมาตรฐานเหล่านั้นแทน  บทแก้ไขเพิ่ มเติม

เหล่านี้ ได้รับการอนุมัติจาก The Public Interest Oversight Board (PIOB) แล้ว ซึ่ งสรุปได้ว่า กระบวนการ 

พัฒนาบทแก้ไขเหล่านี้ ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและมีการพิจารณาถึงส่วนได้เสยีต่อสาธารณะแล้ว 

 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 200 “วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และ

กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี” 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

… 

กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

... 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ข้อก าหนด และการน าไปปฏิบัติและค าอธิบาย

อื่ น ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล มาตรฐาน 

การสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้ซึ่ งการสังเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีต้อง 

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดจากการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงและระบบการควบคุมภายในของ

กจิการ  

• ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ โดยการออกแบบและใช้วิธีการที่ เหมาะสมเพื่ อ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้  

• แสดงความเหน็ต่องบการเงินจากข้อสรุปที่ ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 
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วนัถือปฏิบติั 

… 

วตัถุประสงค ์

… 

ค ำจ ำกดัควำม  

13. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

 ... 

(ฑ) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หมายถึง ความเสี่ ยงที่

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญก่อนการตรวจสอบ ความเสี่ ยง

ดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ ยงสองส่วน ซึ่ งอธิบายในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15ก) 

(1) ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมี

สาระส าคัญ เมื่ อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่ น โดยไม่พิจารณา 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

(2) ความเสี่ ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ ยงที่ การควบคุมภายในของกิจการ ไม่

สามารถป้องกันหรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจ

เกดิขึ้นภายในเวลาทนัท่วงท ีซึ่ งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่ อาจเกิดขึ้น และอาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือ 

มีสาระส าคัญ เมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น 

 … 

ขอ้ก ำหนด 

ขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณที่เกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

... 

กำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ 

... 

กำรใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ 

...  
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หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอและควำมเสีย่งในกำรสอบบญัชี 

17.  เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ซึ่ งช่วยให้

ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ สมเหตุสมผลในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก54) 

กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

... 

19. ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีรวมถึงมาตรฐานการสอบ

บัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวกับการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้าใจวัตถุประสงค์และน า

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก60-ก68) 

... 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั 

... 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

... 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

ขอบเขตของการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

... 

การจดัท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  4) 

... 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

... 

รูปแบบของความเห็นของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

... 
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ค ำจ ำกดัควำม 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ฉ)) 

... 

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ฑ)) 

ก15ก. เพื่ อวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่างๆ ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเกดิขึ้นเมื่ อมีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของ 

(ก) การเกดิการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (นั่นคือ ความเป็นไปได้ที่ จะเกดิ) และ  

(ข) ความมีสาระส าคัญ หากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงได้เกิดขึ้ น (นั่นคือ ขนาดของ

ผลกระทบ)  

ขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณที่เกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

... 

กำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

... 

กำรใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

... 

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอและควำมเสีย่งในกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 

และ 17) 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

ก30. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้ สอบบัญชี  

หลักฐานการสอบบัญชีได้มาจากการเกบ็รวบรวมและส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้วิธกีารตรวจสอบใน

ระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ น 

เช่น การตรวจสอบคร้ังก่อน ๆ (เมื่ อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ น

หลังจากการตรวจสอบคร้ังก่อนหรือไม่ที่ อาจกระทบต่อความเกี่ ยวข้องของข้อมูลนั้ นกับ 

การตรวจสอบในปัจจุบัน1) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานเกี่ ยวกับการตอบรับและ 

การคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กบัลูกค้า นอกเหนือจากแหล่งอื่ นภายในและภายนอกกจิการแล้ว บันทกึ

ทางการบัญชีของกจิการยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้  ข้อมูลที่

อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมข้ึนโดยผู้เชี่ ยวชาญที่ เป็นพนักงานหรือถูกว่าจ้าง

โดยกจิการ หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยข้อมูลที่ สนับสนุนและยืนยันสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การ

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมกจิการ” ย่อหน้าที่  169 
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รับรองไว้เกี่ ยวกบังบการเงิน และข้อมูลอื่ นที่ ขัดแย้งกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบ

การเงิน นอกจากนี้ ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่ ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะให้ค า

รับรองตามที่ ถูกร้องขอ) กถ็ือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน งานส่วนใหญ่ของผู้สอบ

บัญชีในการก าหนดรูปแบบของความเห็นของผู้ สอบบัญชีประกอบด้วยการรวบรวมและ 

การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

... 

ความเสีย่งในการสอบบญัชี 

... 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

... 

ก40. ความเสี่ ยงสืบเนื่ องได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ส าหรับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้และของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องบางเร่ืองสูงกว่าเร่ืองอื่ นๆ  ระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ องมีความแตกต่างกันในช่วงที่

เรียกว่าระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ซึ่ งขึ้นอยู่กับระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องมีผลต่อโอกาส

ในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ในกระบวนการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีก าหนด

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ และสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง  ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการค านวณที่ ซับซ้อน

หรือยอดคงเหลือทางบัญชีที่ ประกอบด้วยจ านวนเงินที่ เกิดจากประมาณการทางบัญชีซึ่ งขึ้นอยู่กับ

ความไม่แน่นอนที่ มีนัยส าคัญอาจถูกระบุว่าเป็นยอดคงเหลือทางบัญชีที่ มีนัยส าคัญ และการประเมิน

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องของผู้สอบบัญชีส าหรับความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้

การรับรองไว้อาจสงูขึ้น เนื่ องจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการสูง 

ก40ก. ในการประมาณการสถานการณ์ภายนอกที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงทางธุรกิจก็อาจมีอิทธิพลต่อ  

ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง ตัวอย่างเช่น พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอาจท าให้สนิค้าบางชนิดล้าสมัย ซึ่ งเป็น

เหตุให้สินค้าคงเหลือมีแนวโน้มที่ จะแสดงยอดที่ สูงเกินจริง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในกิจการและ  

ในสภาพแวดล้อมของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ ทางบัญชี หรือ  

การเปิดเผยข้อมูล หลายประการหรือทุกประการกอ็าจมีอิทธิพลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้โดยเฉพาะ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การขาดเงินทุน

หมุนเวียนที่ เพียงพอเพื่ อการด าเนินงานต่อเนื่ อง หรืออุตสาหกรรมที่ ก าลังถดถอยซึ่ งจะเห็นได้ 

จากธุรกจิที่ ประสบความล้มเหลวเป็นจ านวนมาก 

ก41. ความเสี่ ยงจากการควบคุมเป็นผลมาจากประสิทธิผลของการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ  และ 

การดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหารในการที่ จะระบุความเสี่ ยงที่ พบซึ่ งเป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ ยวกับการจัดท างบการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม แม้ว่า  
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การควบคุมภายในจะถูกออกแบบและปฏบิัติตามอย่างดีเพียงใด การควบคุมภายในสามารถลดลง

แต่ไม่สามารถก าจัดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน 

งบการเงินได้เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการควบคุมภายใน ซึ่ งรวมถึง ความเป็นไปได้ของ

ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความเป็นไปได้ที่ การควบคุมจะถูกแทรกแซงโดย

การสมรู้ ร่วมคิด หรือการข้ามขั้นตอนอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ ยงจาก 

การควบคุมบางส่วนจึงต้องมีอยู่เสมอ มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชี

ต้องหรืออาจเลือกที่ จะทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการออกแบบการควบคุม เพื่ อ

ก าหนด ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ จะท า2 

ก42.  การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอาจแสดง 

ในรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละ หรือในรูปแบบที่ ไม่เป็นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ความจ าเป็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมมีความส าคัญกว่าวิธีก าร 

ต่าง ๆ ที่ อาจใช้ในการประเมิน มาตรฐานการสอบบัญชีโดยทั่วไปมักไม่กล่าวถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

และความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกัน แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกันในรูปของ 

“ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” มากกว่าการกล่าวถึง 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหาก อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 540315 (ปรับปรุง 2564)3 ก าหนดให้ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องแยกต่างหากจาก

และความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกันเพื่ อเป็นเกณฑส์ าหรับการออกแบบและปฏบิัติ

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ

ที่ ได้ประเมินไว้ ส าหรับการประมาณการทางบัญชีในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3304 ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญนอกเหนือจากการประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจ

ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู่

กบัเทคนิคหรือวิธกีารทางการสอบบัญชีและข้อพิจารณาในทางปฏบิัติที่ เลือกใช้  

ก43ก. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้รับการประเมินเพื่ อก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ5 

 

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิีปฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่  7-17 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540315 (ปรับปรุง 2564) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง”  

ย่อหน้าที่  16“การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ” 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  6 
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ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ 

... 

ขอ้จ ากดัสืบเนือ่งของการสอบบญัชี 

... 

ลักษณะของรายงานการทางการเงิน 

... 

ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ 

... 

ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงินและความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ ได้รับกบัต้นทุนที่ เสียไป 

... 

ก52. เมื่ อพิจารณาวิธีการตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก51 มาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับ 

การวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง 

• มีหลักเกณฑ์ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ โดยใช้วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง6 

• ใช้การทดสอบและวิธีการอื่ นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ ในลักษณะที่ จะให้เกณฑ์ 

ที่ สมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกบัประชากรนั้น7 

เร่ืองอื่ นที่ มีผลกระทบต่อข้อจ ากดัสบืเนื่ องในการสอบบัญชี 

… 

กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  

ลกัษณะของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

… 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

… 

 

 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  175-2210 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
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เน้ือหาของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก60. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และข้อก าหนด (ข้อก าหนดได้ถูกแสดงในมาตรฐานการสอบบัญชีโดย

ใช้ค าว่า “ต้อง”) มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับประกอบด้วยแนวปฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องในรูปแบบ

ของการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงค าน า ซึ่ งมีบริบทเกี่ ยวกับการท า

ความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและค าจ ากัดความ ดังนั้น 

เนื้ อความทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับจึงเกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและการน าข้อก าหนดของมาตรฐาน  

การสอบบัญชีฉบับนั้นไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม 

ก61. ในกรณีที่ จ าเป็น การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นจะให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น การน าไปปฏิบัติและ

ค าอธบิายอื่ นอาจ 

• อธิบายให้ชัดเจนขึ้ นว่า ข้อก าหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่ จะครอบคลุมเร่ือง

ใดบ้าง ซึ่ งรวมถึงอธบิายว่าเหตุใดต้องมวีิธปีฏบิัติดังกล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับ 

เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) 

• ให้ตัวอย่างนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ อาจเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ   ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชีบางฉบับ เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) จะแสดง

ตัวอย่างต่างๆ ในกรอบ 

แม้ว่าแนวปฏบิัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อก าหนด แต่กเ็กี่ ยวข้องกบัการน าข้อก าหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นอาจให้ข้อมูลเบื้ องหลัง

ความเป็นมาเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ข้อพิจารณาการปรับให้เหมาะสม 

ก65ก. มีการรวมข้อพิจารณาการปรับให้เหมาะสมในมาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับ (เช่น มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)) ซึ่ งให้ตัวอย่างของการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติส าหรับ

ทุกกจิการ ไม่ว่าลักษณะและสภาพแวดล้อมจะมีความซับซ้อนน้อยหรือที่ ซับซ้อนมากกต็าม  กจิการ

ที่ มีความซับซ้อนน้อยหมายถึงกจิการที่ อาจมีลักษณะตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  ก66 

ก65ข. “ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็” ที่ รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับได้

ถูกพัฒนาเร่ิมแรกจากกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณา  

บางเร่ืองอาจมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบกจิการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ มีขนาดเลก็ 

ก66. ในการระบุข้อพิจารณาเพิ่ มเติมในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก “กิจการขนาดเล็ก” หมายถึง 

กจิการที่ โดยปกติมีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น 

(ก) ความเป็นเจ้าของและการบริหารรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลจ านวนน้อย (มักเป็นเจ้าของคนเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นอีกองค์กรหนึ่ งที่ เป็นเจ้าของกิจการโดยที่ เจ้าของมี

ลักษณะเชิงคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง) และ 
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(ข) ข้อใดข้อหนึ่ งหรือหลายข้อจากข้อต่อไปนี้  

(1) มีรายการที่ ตรงไปตรงมาหรือไม่ซับซ้อน 

(2) มีการบันทกึบัญชีไม่ซับซ้อน 

(3) มีจ านวนสายงานธุรกจิน้อยและมีจ านวนผลิตภัณฑน้์อยภายในสายงานธุรกจิ 

(4) มีระบบการควบคุมภายในที่ ง่ายกว่าน้อย 

(5) มีระดับชั้นของผู้บริหารน้อยและผู้บริหารรับผิดชอบการควบคุมในวงกว้าง 

(6) มีบุคลากรน้อย หลายคนมีหน้าที่ รับผิดชอบในวงกว้าง 

ลักษณะเชิงคุณภาพข้างต้นนี้ ไม่ได้ครอบคลุมลักษณะเชิงคุณภาพโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ใช่

ลักษณะเชิงคุณภาพของกิจการขนาดเลก็โดยเฉพาะ และกิจการขนาดเลก็ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะ

เชิงคุณภาพข้างต้นนี้ครบทุกข้อ 

ก67. [ถูกย้ายไปย่อหน้าที่  ก65ข] 

ข้อพิจารณาเฉพาะของเคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก67ก. ข้อพิจารณาเฉพาะของเคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติที่ รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับ 

(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)) ได้รับการพัฒนาขึ้ นเพื่ ออธิบาย

วิธีการที่ ผู้สอบบัญชีอาจประยุกต์ข้อก าหนดบางข้อเมื่ อมีการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติใน

การปฏบิัติวิธตีรวจสอบ 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

... 

การใช้วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินความต้องการวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ก)) 

... 

การใช้วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ข)) 

... 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

... 

การไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

... 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 
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มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 210 “ขอ้ตกลงในกำรรบังำนสอบบญัชี” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

… 

เงื่อนไขเบื้ องตน้ส ำหรบักำรตรวจสอบ 

... 

ความเห็นชอบเกีย่วกบัความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

... 

การควบคุมภายใน 

... 

ก18. ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าการควบคุมภายในใดที่ มีความจ าเป็นต่อการจัดท างบการเงิน ค าว่า  

“การควบคุมภายใน” รวมถึงกิจกรรมที่ หลากหลายภายในองค์ประกอบของระบบการควบคุม

ภายใน ซึ่ งอาจถูกอธิบายว่าหมายถึง สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยง

ของกิจการ กระบวนการในการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศ (รวมถึง

กระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินและการติดต่อสื่ อสาร และ

กิจกรรมการควบคุม และการติดตามผลการควบคุม อย่างไรก็ตาม การแบ่งในลักษณะนี้ 

ไม่จ าเป็นต้องสะท้อนว่ากิจการใดกิจการหนึ่ งจะออกแบบอย่างไร จะน าไปปฏิบัติและดูแลรักษา 

การควบคุมภายในให้เหมาะสมอย่างไร หรือจะจัดประเภทองค์ประกอบที่ เฉพาะอย่างไร 8  

การควบคุมภายในของกิจการ (โดยเฉพาะสมุดบัญชีและการบันทึกบัญชี หรือระบบบัญชี) จะ

สะท้อนความต้องการของผู้บริหาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ลักษณะของความเสี่ ยงที่ ซึ่ งกิจการมีอยู่ 

และกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 230 “เอกสำรหลกัฐำนของงำนตรวจสอบ” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

… 

เอกสำรหลกัฐำนเกีย่วกบัวิธีกำรตรวจสอบท่ีใชแ้ละหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้บั 

... 

การระบุรายการต่าง ๆ หรือเรือ่งต่าง ๆ ทีถ่กูทดสอบและการระบุผูจ้ดัท าและผูส้อบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9)  

... 

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  ก91ก59 และภาคผนวก 31 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8)  

... 

ก17. ในการจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการขนาดเลก็อาจพบว่า การบันทกึ

เร่ืองต่าง ๆ ของการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยกันในเอกสารหลักฐานเดียวกัน และมีการอ้างอิงไปยัง

เอกสารหลักฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมนั้นมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเร่ือง 

ต่าง ๆ ที่ อาจบันทกึรวมอยู่ด้วยกนัในการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ รวมถึงความเข้าใจเกี่ ยวกบักิจการ

ธุรกิจและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ ความมีสาระส าคัญตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3209 ความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ พบ

ระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรุปที่ ได้ 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 250 (ปรบัปรุง) “กำรพิจำรณำกฎหมำยและขอ้บงัคบัใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงิน” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

… 

วิธีกำรตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ำมีกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั 

... 

การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก23. ตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  22 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยซึ่ งมีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่ น รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงของ

ผู้สอบบัญชีและความเชื่ อถือได้ของหนังสือรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อการสอบบัญชี จาก 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยจะขึ้นอยู่กับความเกี่ ยวพันของการกระท า

ผิด และการปกปิดการกระท าผิด (ถ้ามี) ของกิจกรรมการควบคุมเฉพาะเร่ืองและต าแหน่งของ

ผู้ บริหารหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งปฏิบัติงานให้กิจการหรือปฏิบัติตามแนวทางของกิจการ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ ผู้มีอ านาจระดับสูงสุดของกิจการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับด้วย ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  9 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของผู้ สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  22 

... 

 
9 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 260 (ปรบัปรุง) “กำรสือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

… 

เรื่องที่ตอ้งสือ่สำร 

... 

ขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบญัชีทีไ่ดว้างแผนไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  15)  

... 

ก12. การสื่ อสารเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ช่วยให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลมีความเข้าใจเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงนั้น ๆ และเข้าใจว่าเหตุใดความเสี่ ยงนั้นจึงต้องถูกก าหนดให้

เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ มีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ การสื่ อสารเกี่ ยวกับ 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญดังกล่าวยังมีส่วนช่วยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่  

ความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

ก13. เร่ืองที่ สื่ อสารอาจรวมถึง 

• วิธกีารของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญทั้งที่ เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

• วิธีการของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อเร่ืองที่ ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ ยงสูงในการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• วิธีการของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องของ

กจิการ 

• การน าแนวคิดความมีสาระส าคัญมาใช้ในงานสอบบัญชี 

• ... 

ภำคผนวก 2 (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก) และ ก19-ก20) 

แง่มุมเชิงคุณภำพของวิธีปฏิบติัทำงบญัชี 

การสื่ อสารตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  16(ก) และค าอธิบายเพิ่ มเติมในย่อหน้าที่  ก19-ก20 อาจรวมถึง

ประเดน็ดังต่อไปนี้  

... 

กำรประมำณกำรทำงบญัชี 

• ส าหรับรายการบัญชีที่ การประมาณการทางบัญชีมีความส าคัญ ประเดน็ปัญหาที่ จะต้องหารือตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 รวมถึงตัวอย่างเช่น 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

o ผู้บริหารระบุถึงรายการ เหตุการณ์ และหรือเง่ือนไขเหล่านั้นอย่างไรเพื่ อให้ทราบว่ามี 

ความจ าเป็นที่ จะต้องมีการจัดท าประมาณการทางบัญชีเพื่ อรับรู้หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 265 “กำรสือ่สำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในไปยงั 

ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและผูบ้ริหำรของกิจกำร” 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการสื่ อสาร

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ที่ ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้มีหน้าที่ ใน

การก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอย่างเหมาะสม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนด

ความรับผิดชอบอื่ นของผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกิจการ และ

การออกแบบและทดสอบการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 โดยมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางปฏบิัติเพิ่ มเติมในเร่ืองความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี 

2. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบ

บัญชีเมื่ อมีการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ4 ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาระบบการควบคุมภายใน

ของกิจการเพื่ อที่ จะออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่เพียงระบุข้อบกพร่องของการควบคุมระหว่างกระบวนการประเมินความเสี่ ยง แต่สามารถระบุ

ได้ในทุกช่วงของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ระบุถึงข้อบกพร่องที่ พบที่  

ผู้สอบบัญชีจะต้องสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

กำรพิจำรณำว่ำขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในไดถู้กระบุข้ึนแลว้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

... 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก3. แนวคิดพื้ นฐานเกี่ ยวกับการควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเลก็ค่อนข้าง

จะคล้ายคลึงกับกิจกรรมการควบคุมของกจิการขนาดใหญ่แต่ระเบียบการปฏบิัติจะมีความแตกต่างกัน 

นอกจากนั้น กิจกรรมการควบคุมบางประเภทอาจไม่จ าเป็นส าหรับกิจการขนาดเล็กเนื่ องจาก 

การควบคุมที่ กระท าโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น การที่ ผู้บริหารมีอ านาจในการอนุมัติการให้วงเงินเชื่ อ

แก่ลูกค้าและการอนุมัติการสั่งซื้ อที่ มีนัยส าคัญแต่เพียงผู้ เดียว ท าให้เกิดประสิทธิผลในการควบคุม



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ยอดคงเหลือและรายการทางบัญชีที่ ส าคัญและท าให้ความต้องการกิจกรรมการควบคุมในรายละเอียด

ที่ มากขึ้นมีน้อยลงหรือไม่มี 

... 

ขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในที่มีนยัส ำคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข) และ 8)  

ก8. การควบคุมอาจถูกออกแบบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้โดยล าพังหรืออาจต้องน าไปปฏิบัติร่วมกนั

เพื่ อป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิผล 

ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมเร่ืองลูกหนี้อาจประกอบด้วยการควบคุมโดยอัตโนมัติและการควบคุม

ด้วยมือที่ ถูกออกแบบมาให้น าไปปฏบิัติร่วมกนัเพื่ อป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องกับยอดคงเหลือทางบัญชี ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อใด  

ข้อหนึ่ งอาจไม่ส าคัญเพียงพอที่ ท าให้เกิดข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ อย่างไรกต็าม ข้อบกพร่อง  

หลายข้อรวมกันที่ มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือทางบัญชีเดียวกันหรือการเปิดเผยข้อมูลประเภท

เดียวกัน สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือองค์ประกอบของระบบการควบคุม

ภายในของกิจการประเภทเดียวกัน อาจเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ก่อให้เกดิข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญได้ 

 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 240 “ควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบักำรพิจำรณำ

กำรทุจริตในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน” 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

... 

ลกัษณะของกำรทุจริต 

... 

ควำมรบัผิดชอบในกำรป้องกนัและกำรตรวจพบกำรทุจริต 

... 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

... 

วนัถือปฏิบติั 

... 

วตัถุประสงค ์

... 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ค ำจ ำกดัควำม 

... 

 

ขอ้ก ำหนด 

กำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ 

12. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20010 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏบิัติงานตรวจสอบโดยต้องตระหนักว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความเป็นไปได้เสมอ แม้ผู้สอบบัญชี

จะมีประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกบัความซื่ อสัตย์สจุริตของผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7-ก8)  

13. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เป็นเอกสารที่ แท้จริงหาก 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเหตุผลให้เชื่ อเป็นอย่างอื่ น หากมีเง่ือนไขหรือเหตุผลใดในระหว่างการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นเอกสารจริง หรือเง่ือนไขที่ ระบุ  

ในเอกสารได้มีการแก้ไขโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพิ่ มเติม 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9)  

14. เมื่ อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการมีการตอบข้อสอบถาม หรือมีการปฏบิัติต่อ

ค าร้องขอของผู้สอบบัญชีโดยขัดแย้งกนั ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวเพิ่ มเติม 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ก าหนดให้มีการปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่

จะมีการสื่ อสารกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ 11 ใน

การปรึกษาหารือต้องมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ที่ รายการใดในงบการเงินของกิจการอาจแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ซึ่ งรวมถึงวิธีการทุจริตที่

อาจเกิดขึ้นด้วย โดยการปรึกษาหารือนั้นต้องด าเนินการโดยปราศจากความเชื่ อที่ ว่าผู้มีหน้าที่ ใน

การก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการนั้นมีความซ่ือสตัย์และสจุริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก11)  

วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและการปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้อง 

16. เมื่ อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ ยงและการปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และ

รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  17-1810 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

(ปรับปรุง 2564)12 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  2317-4324 

ของมาตรฐานด้วย เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต  

ผูบ้ริหารและบุคคลอื่นภายในกิจการ 

... 

ผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดูแล 

20. หากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารของกิจการ13 ผู้สอบบัญชี

ต้องท าความเข้าใจถึงวิธีที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในส่วน

ที่ เกี่ ยวข้องกับการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตของกิจการ รวมถึงการควบคุม

ภายในที่ ผู้บริหารของกิจการได้ก าหนดขึ้ นเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก19-ก21)  

... 

ความสัมพนัธ์ทีผิ่ดปกติหรือไม่ไดค้าดหมายทีร่ะบุได ้

... 

ขอ้มลูอื่นๆ 

23. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลอื่ นๆ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้ที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก22)  

การประเมนิปัจจัยเสีย่งของการทุจริต 

24. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้จากวิธีการประเมินความเสี่ ยงและ 

การปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องว่า มีปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าปัจจัยเสี่ ยงอาจไม่ได้เป็นตัว

บ่งชี้ ถึงการท าทุจริตเสมอ แต่ในหลาย ๆ คร้ังที่ ปัจจัยเสี่ ยงแสดงถึงสถานการณ์ที่ มีทุจริตเกิดขึ้ น 

ดังนั้น ปัจจัยเสี่ ยงอาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก27)  

กำรระบุและกำรประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงเป็น

ผลมำจำกกำรทุจริต 

25. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ผู้ สอบบัญชีต้องระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

 
12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  5-24 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  13 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล14 

26. ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ารายได้ประเภทใด หรือรายการที่ ก่อให้เกิด

รายได้รายการใด หรือสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเร่ืองใดท าให้เกิดความเสี่ ยง

ดังกล่าวบนข้อสันนิษฐานว่ามีความเสี่ ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ ย่อหน้าที่  47 ก าหนดว่า

ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อสรุป ถ้าข้อสันนิษฐานดังกล่าวใช้ไม่ได้กับ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ดังนั้น จึงไม่ระบุว่าการรับรู้รายได้เป็นความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก28-ก30) 

27. ผู้สอบบัญชีต้องถือปฏิบัติว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้ประเมินไว้นั้นเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้อง

ระบุท าความเข้าใจถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่

เกี่ ยวข้องกับซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงและประเมินการออกแบบของการควบคุมดังกล่าวและ

พิจารณาว่าการควบคุมเหล่านั้นถูกน าไปปฏบิัติหรือไม่15เหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก32)  

กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั  ซ่ึงเป็นผล 

มำจำกกำรทุจริตที่ไดป้ระเมินไว ้

การตอบสนองโดยรวม 

... 

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตในระดับทีเ่กีย่วกับสิ่งทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

... 

วธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการทีผู่บ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ 

... 

32. โดยไม่ค านึงถึงการประเมินความเสี่ ยงของการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหารของกิจการ  

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่ อที่ จะ  

(ก) ทดสอบความเหมาะสมของรายการในสมุดรายวันที่ บันทกึในบัญชีแยกประเภทและรายการ

ปรับปรุงอื่ นๆ ที่ ท าขึ้ นเพื่ อการจัดท างบการเงิน โดยในการออกแบบและการปฏิบัติตาม

วิธกีารตรวจสอบเพื่ อการทดสอบรายการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง 

 
14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  285 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก)(1) และ 26(ง) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

(1) สอบถามพนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการการจัดท ารายงานทางการเงินเกี่ ยวกับ 

วิธปีฏบิัติในการจัดท ารายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ ที่ ไม่เหมาะสม

หรือไม่เกดิขึ้นเป็นประจ า  

(2) เลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ ที่ จัดท าขึ้นในช่วงสิ้นงวดบัญชี 

(3) พิจารณาถึงความจ าเป็นที่ จะทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง 

อื่ นๆ ตลอดงวดบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41-ก44) 

... 

กำรประเมินหลกัฐำนกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49)  

... 

ผูส้อบบญัชีไม่สำมำรถปฏิบติังำนต่อ 

... 

หนงัสือรบัรอง 

... 

กำรติดต่อสือ่สำรกบัผูบ้ริหำรและผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล 

... 

กำรรำยงำนกำรทุจริตต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยนอกที่เหมำะสม 

... 

กำรจัดท ำเอกสำรหลกัฐำน 

44. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ16 เพื่ อแสดงถึงความเข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ และเกี่ ยวกับการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)17 ดังต่อไปนี้  

(ก) การตัดสินใจที่ ส าคัญในช่วงของการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ ยวกับ

ความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และ 

(ข) การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในงบการเงิน และ 

 
16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  3832 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

(ค) การควบคุมที่ ระบุในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ประเมินไว้ 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

ลักษณะของการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

... 

การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12-14)  

ก7. การรักษาไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพนั้น ผู้ สอบบัญชีต้องตั้ งค าถาม  

อย่างต่อเนื่ องว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รวบรวมไว้นั้นอาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ซึ่ งรวมถึง การพิจารณา

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี และการควบคุมที่ ระบุไว้ในองค์ประกอบ

กิจกรรมการควบคุม (ถ้ามี) ของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับในการจัดเตรียมและการจัดท าข้อมูล 

เนื่ องจากลักษณะเฉพาะที่ หลากหลายของการทุจริต ฉะนั้นการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

...  

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15)  

... 

วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกำรปฏิบติังำนที่เกีย่วขอ้ง 

การสอบถามผูบ้ริหาร 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

การทุจริตของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  17(ก)) 

... 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  19)  

ก18. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) และรหัส 610 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและ

จัดให้มีแนวทางในการตรวจสอบกิจการที่ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 18 โดยการด าเนินตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริตนั้น ผู้สอบบัญชีอาจ

สอบถามถึงการปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้องของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งรวมถึง 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  14(ก) และ 24(ก)(2)6ก และ 23 และรหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้

ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

• วิธกีารตรวจสอบ (หากมี) ของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปีเพื่ อตรวจพบการทุจริต 

• ผู้บริหารมีการด าเนินการอย่างน่าพอใจต่อเร่ืองที่ ตรวจพบจากวิธกีารตรวจสอบหรือไม่ 

การท าความเขา้ใจต่อการท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก19. ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการต้องก ากับดูแลระบบการติดตามดูแลความเสี่ ยงการควบคุม

ทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการในหลาย ๆ ประเทศ แนวทางปฏิบัติแบบ

บรรษัทภิบาลได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดี และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง

ต่อเนื่ องในการก ากับดูแลการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต ซึ่ งรวมถึงการควบคุมภายในที่

เกี่ ยวข้องของกจิการการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น เนื่ องจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการและ

ตามแต่ละประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคล เพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีสามารถท าความเข้าใจต่อการท าหน้าที่ ก ากับดูแลโดยบุคลากรที่

เหมาะสม19 

ก20. การท าความเข้าใจต่อการท าหน้าที่ ก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจท าให้ผู้สอบบัญชี

ทราบอย่างถี่ ถ้วนถึงจุดอ่อนของกจิการต่อการทุจริตของผู้บริหาร และความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในต่อที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต รวมถึงความสามารถและความซื่ อสัตย์

สุจริตของผู้บริหารด้วย ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจได้ในหลาย ๆ วิธีการ เช่น การเข้าร่วม

ประชุมหารือ การอ่านรายงานการประชุม หรือการสอบถามจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

… 

การพิจารณาขอ้มูลอื่นๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23)  

ก22. นอกเหนือจากข้อมูลที่ ได้รับจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

กิจการและ สภาพแวดล้อมของกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบ 

การควบคุมภายในของกิจการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตได้ ซึ่ งรวมถึงการหารือภายในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่ งอาจช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อใช้ในการระบุความเสี่ ยงดังกล่าว 

นอกจากนี้  ข้อมูลอื่ นๆ ที่ ได้มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ซึ่ งงานสอบบัญชี และ

ประสบการณ์ที่ ได้จากการปฏิบัติงานด้านอื่ นๆ ให้แก่กิจการ เช่น งานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล อาจเกี่ ยวข้องกับการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก1-ก8 การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกบับุคคลที่ กจิการมีโครงสร้างการก ากบั

ดูแลที่ ไม่ชัดเจน 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

การประเมินปัจจยัเสีย่งของการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

... 

ก25. ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตและ  

การใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 1 ซึ่ งเป็นการแสดงตัวอย่างปัจจัย

เสี่ ยงแยกตามเง่ือนไข 3 ประการเมื่ อมีการท าทุจริต 

• สิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันที่ จะท าการทุจริต 

• โอกาสที่ จะท าการทุจริต 

• ความสามารถในการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการกระท าทุจริต 

ปัจจัยเสี่ ยงการทุจริตอาจเกี่ ยวข้องกับสิ่ งจูงใจ แรงกดดัน หรือโอกาส ซึ่ งเกิดจากสภาวะที่ สร้างโอกาส

ในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง โดยไม่พิจารณาถึงการควบคุม  ปัจจัยเสี่ ยงการทุจริต ซึ่ ง

รวมถึงความล าเอียงที่ ตั้งใจของผู้บริหาร เป็นปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ อง ตราบใดที่ มีผลต่อความเสี่ ยง

สืบเนื่ อง20  ปัจจัยเสี่ ยงการทุจริตยังอาจเกี่ ยวข้องกับสภาวะภายในระบบการควบคุมภายในของ

กิจการที่ ให้โอกาสในการกระท าการทุจริตหรือที่ อาจมีผลกระทบต่อทศันคติหรือความสามารถ

ของผู้บริหารในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการกระท าทุจริต ปัจจัยเสี่ ยงการทุจริตที่

สะท้อนถึงทศันคติที่ หาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนในการท าทุจริตนั้นอาจเป็นปัจจัยเสี่ ยงของ  

การทุจริตที่ ยากต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่กระนั้น ผู้สอบบัญชีควรตระหนักถึงความมี

อยู่จริงของข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวจากความเข้าใจเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที่

ก าหนดไว้21 แม้ว่าปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ จะกล่าวในภาคผนวก 1 นั้นจะครอบคลุมถึงสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจพบได้ แต่ปัจจัยเสี่ ยงที่ กล่าวนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง

เท่านั้น ซึ่ งในความเป็นจริงแล้วอาจมีปัจจัยเสี่ ยงอื่ นๆ เพิ่ มเติม 

... 

กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นผล 

มำจำกกำรทุจริต 

ความเสีย่งจากการทุจริตในการรบัรูร้ายได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  26)  

... 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล  

มาจากการทุจริตและการท าความเขา้ใจการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  27)  

ก31. ผู้บริหารของกิจการอาจตัดสินใจตามลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที่ เลือกมาเพื่ อน าไป

ปฏิบัติ และตามลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้ ในการพิจารณาว่า 

การควบคุมใดควรที่ จะน ามาปฏิบัติเพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง

ความเสี่ ยงที่ งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจาก 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  12(ฉ) 
21

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  21 
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การทุจริต โดยในการตัดสินใจดังกล่าว ผู้บริหารอาจสรุปว่าไม่มีความคุ้มค่าที่ จะน าการควบคุม

เฉพาะไปปฏิบัติและคงไว้ เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

ก32. ดังนั้นจึงส าคัญส าหรับผู้สอบบัญชีที่ จะต้องท าความเข้าใจถึงการควบคุมที่ ผู้บริหารได้ออกแบบ 

น าไปปฏิบัติ ใช้ และคงไว้ซึ่ งการควบคุมดังกล่าวเพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต ในการ

ด าเนินการเพื่ อให้มาซึ่ งความเข้าใจนั้นในการระบุการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ผู้สอบบัญชีอาจได้

รับรู้ถึงประเดน็ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเลือกที่ จะยอมรับความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่มี 

การแบ่งแยกหน้าที่ การท างาน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับมาจากการท าความเข้าใจการระบุการควบคุม

เหล่านี้  และการประเมินการออกแบบการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาว่าการควบคุมเหล่านี้ ได้น าไป

ปฏิบัติหรือไม่ อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีในการระบุถึงปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริต ซึ่ งมี

ผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผล 

มำจำกกำรทุจริตที่ไดป้ระเมินไว ้

การตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

... 

การมอบหมายและการควบคมุดแูลบุคลากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  29(ก))  

... 

องค์ประกอบทีไ่ม่สามารถคาดเดาไดใ้นกระบวนเลือกลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  29(ค))  

... 

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่เกี ่ยวกับส่ิงที่ผูบ้ริหารไดใ้ห้การรับรองที่ไดป้ระเมินไว ้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  30) 

... 

วิธกีารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม  

รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ก)) 

... 

ก42. นอกจากนั้น การพิจารณาของผู้สอบบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อันเนื่ องมาจากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมในส่วนที่
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เกี่ ยวข้องกับการบันทึกรายการในสมุดรายวัน22นั้นมีความส าคัญ เพราะระบบการประมวลผล

อตัโนมัติและการควบคุมอาจลดความเสี่ ยงจากการผิดพลาดที่ ไม่ได้ตั้งใจได้ แต่ไม่สามารถป้องกัน

ไม่ให้บุคคลเข้าแทรกแซงระบบอัตโนมัติอย่างไม่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลง

จ านวนเงินซึ่ งจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทหรือในระบบรายงานทางการเงินแบบอัตโนมัติ 

นอกจากนี้  ในกรณีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการโอนย้ายข้อมูลแบบอตัโนมัติ อาจไม่มีหรือ

มีหลักฐานที่ เหน็ได้เพียงเลก็น้อยเกี่ ยวกบัการเข้าแทรกแซงระบบสารสนเทศ 

ก43. เมื่ อมีการระบุหรือเลือกรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่ นๆ เพื่ อการทดสอบ และ

ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมที่ ใช้ในการตรวจสอบเนื้อหากับรายการที่ ได้เลือกไว้ ประเดน็

พิจารณาที่ เกี่ ยวข้องมีดังต่อไปนี้  

• การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริต – ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตและข้อมูลอื่ นที่ ได้รับระหว่าง 

การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ ง

เป็นผลมาจากการทุจริตที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุถึงประเภท

เฉพาะของรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ เพื่ อการทดสอบ 

• การควบคุมทีน่ ามาปฏิบติัใชก้บัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัและรายการปรบัปรุงอื่นๆ 

– การควบคุมการจัดท าและการบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ  

ที่ มปีระสทิธผิล อาจช่วยลดขอบเขตของการตรวจสอบในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยให้

ผู้สอบบัญชีทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

• กระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกิจการและลกัษณะเฉพาะของหลกัฐานที่

ไดร้บัมา – ในกระบวนการบันทกึรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าของกิจการหลาย ๆ แห่ง โดย

ส่วนใหญ่จะมีทั้งขั้นตอนและวิธกีารปฏบิัติการควบคุมที่ จัดท าโดยบุคคลและจัดท าด้วยระบบ

อัตโนมัติ ในท านองเดียวกัน กระบวนการบันทกึรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง

อื่ นๆ อาจมีทั้งวิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่ จัดท าโดยบุคคลและการจัดท าด้วยระบบ

อัตโนมัติเช่นกัน ซึ่ งเมื่ อมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน การบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ นๆ อาจอยู่ในรูปแบบ

ของอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านั้น 

• ลกัษณะของรายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการทุจริต – รายการ

ในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่ นๆ ที่ ไม่เหมาะสมมักจะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่ งลักษณะ

ดังกล่าวอาจรวมถึงรายการที่  (ก) จัดท ากบับัญชีที่ ไม่เกี่ ยวข้องกนั ผิดปกติหรือ ไม่ค่อยได้ใช้ 

(ข) จัดท าโดยบุคลากรที่ ไม่ได้มีหน้าที่ ในการบันทึกรายการในสมุดรายวัน (ค) บันทึก

รายการเมื่ อสิ้นงวดบัญชีหรือบันทึกหลังการปิดงวดบัญชี ซึ่ งไม่มีรายละเอียดอธิบายหรือมี

เพียงเล็กน้อย (ง) จัดท าทั้งก่อนหรือระหว่างการจัดท างบการเงิน ซ่ึงไม่มีหมายเลขบัญชี 

หรือ (จ) ปัดเป็นตัวเลขกลมหรือตัวเลขที่ ลงท้ายตรงกนั 
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• ลักษณะและความซับซอ้นของรายการบัญชี – รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุง 

อื่ นๆ ที่ ไม่เหมาะสมอาจน ามาใช้กับบัญชีที่  (ก) มีลักษณะรายการที่ ซับซ้อนหรือผิดปกติ  

(ข) มีการประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญและมีการปรับปรุงรายการเมื่ อสิ้นงวดบัญชี (ค) เป็น

รายการที่ ปกปิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต (ง) ไม่มีการท ารายการกระทบยอด

อย่างสม ่าเสมอหรือมีความแตกต่างจากการกระทบยอด (จ) มีรายการระหว่างบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือ (ฉ) เกี่ ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงที่ ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต  เป็นต้น ในการตรวจสอบกิจการที่ มี

หลายสถานที่ ตั้งหรือหลายส่วนงานนั้น ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเลือก

รายการในสมุดรายวันจากหลาย ๆ สถานที่ ตั้งด้วย 

• รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่จัดท าไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ – 

รายการในสมุดรายวันที่ ไม่เป็นมาตรฐานอาจไม่ขึ้ นอยู่กับ ลักษณะและขอบเขตของ 

การควบคุมภายในที่ ใช้ปฏิบัติกับรายการในสมุดรายวันที่ ใช้เป็นประจ าเพื่ อบันทึกรายการ 

เช่น ยอดขาย ยอดซื้อ และการเบิกจ่ายเงินสดประจ าเดือน 

... 

การประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ข)) 

... 

เหตุผลทางธุรกิจส าหรบัรายการทีส่ าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ค)) 

... 

กำรประเมินหลกัฐำนกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  34-37)  

... 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในขัน้ตอนสุดทา้ยของการตรวจสอบเพื่อสรุปผลตรวจสอบโดยรวม  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  34)  

... 

การพิจารณาถึงการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงทีไ่ดร้ะบุไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  35-37)  

... 

ผูส้อบบญัชีไม่สำมำรถปฏิบติังำนต่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  38)  

... 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  39)  

... 
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กำรติดต่อสือ่สำรกบัผูบ้ริหำรและผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  40)  

... 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  41)  

... 

ประเดน็อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  42) 

... 

กำรติดต่อสือ่สำรกบัหน่วยงำนกำรก ำกบัดูแลและหน่วยงำนที่บงัคยัใชก้ฎหมำย (อ้างถึงย่อหน้าที่  43) 

... 

ภำคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25)  

ตวัอย่ำงของปัจจัยเสีย่งของกำรทุจริต 

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ แสดงในภาคผนวกนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพบ  

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาคผนวกนี้จะแสดงถึงตัวอย่างของการทุจริต 2 ประเภทที่ เกี่ ยวข้องกบัการพิจารณา

ของผู้สอบบัญชี ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต และการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม  

โดยในแต่ละประเภทของการทุจริตนั้น ปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทตามเ ง่ือนไข 3 ประการ  

ซึ่ งโดยทั่วไปแล้วมักเกิดขึ้นเมื่ อมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจาก

การทุจริต ได้แก่ ก) สิ่ งจูงใจ/แรงกดดัน  ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร แม้ว่าปัจจัย

เสี่ ยงที่ แสดงนี้ จะครอบคลุมได้หลากหลายสถานการณ์ แต่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ ยงอื่ นเพิ่ มเติมหรือที่ แตกต่างไป ตัวอย่างทั้งหมดนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงสถานการณ์

ทุกสถานการณ์ และตัวอย่างบางตัวอย่างอาจมีความส าคัญที่ แตกต่างกัน ในกิจการที่ มีขนาด ลักษณะ 

ความเป็นเจ้าของ หรือสถานการณ์ที่ แตกต่างกนั นอกจากนี้  การจัดล าดับของตัวอย่างปัจจัยเสี่ ยงดังต่อไปนี้

ไม่ได้มีเจตนาที่ จะแสดงถึงความส าคัญหรือความถี่ ของการเกดิขึ้น 

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอาจเกี่ ยวข้องกบัสิ่ งจูงใจหรือแรงกดดัน หรือโอกาส ซึ่ งเกิดขึ้นจากสภาวะต่างๆ ที่

สร้างโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง โดยไม่พิจารณาถึงการควบคุม (นั่นคือ ความเสี่ ยง

สืบเนื่ อง)  ปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (หากปัจจัยดังกล่าวเหล่านั้นมีผลความเสี่ ยง

สบืเนื่ อง) และอาจเป็นผลมาจากความล าเอียงของผู้บริหาร  ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกบัโอกาส

ในการทุจริต อาจเกิดจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นที่ ระบุได้ (ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนหรือความไม่

แน่นอนอาจสร้างโอกาสในการทุจริต ซึ่ งส่งผลให้เกิดโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็น

ผลจากการทุจริต)  ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับโอกาสในการทุจริตยังอาจเกี่ ยวข้องกับสภาวะ

ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ เช่น ข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของ
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กิจการที่ สร้างโอกาสในการทุจริตดังกล่าว  ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับทัศนคติหรือการหา

เหตุผลอันสมควรสนับสนุนการท าทุจริตอาจเกิดขึ้ นจากข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อม 

การควบคุมของกจิการเป็นการเฉพาะ 

ปัจจัยเสีย่งที่เกีย่วกบักำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงจำกกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ทุจริต 

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดท า

รายงานทางการเงินที่ ทุจริต 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

ความมั่นคงทางการเงินหรือความสามารถในการท าก าไรที่ มีผลกระทบจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหรือ

เง่ือนไขในการด าเนินธุรกจิของกิจการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

... 

ผู้บริหารมีแรงกดดันอย่างมากที่ จะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลอื่ น   

อนัเนื่ องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

... 

ข้อมูลที่ มีอยู่แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของกิจการมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน  

ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล จากเร่ืองดังต่อไปนี้  

... 

โอกาส 

ลักษณะของอุตสาหกรรมหรือการด าเนินธุรกิจของกิจการอาจท าให้มีการจัดท ารายงานทางเงินที่ ทุจริต  

โดยสามารถเกดิขึ้นได้จากประเดน็ดังต่อไปนี้  

... 

ความไม่มีประสทิธผิลของผู้บริหารในการติดตามดูแลการด าเนินงานของกจิการ ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

... 

โครงสร้างองค์กรที่ ซับซ้อนหรือไม่แน่นอน ตามหลักฐานเช่น 

... 

องค์ประกอบการควบคุมภายในมีความบกพร่องข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ซึ่ งอาจมีผลมาจาก

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• การติดตามการควบคุมกระบวนการที่ ไม่เพียงพอในการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของ

กจิการ รวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติ และการควบคุมการจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาล

ไม่เพียงพอ (ในกรณีที่ ต้องมีการรายงานต่อบุคคลภายนอก)  

• มีอัตราการเปล่ียนแปลงและการจ้างงานส าหรับพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยซ่ึงไม่มีประสิทธผิล 

• ระบบบัญชีหรือระบบสารสนเทศที่ ไม่มีประสิทธิผล รวมถึงมีข้อบกพร่องที่ ส าคัญในการควบคุม

ภายใน 
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ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร 

... 

 

ปัจจัยเสีย่งที่จะเกิดกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงจำกกำรใชส้ินทรพัยใ์นทำงที่ไม่เหมำะสม 

ปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

สามารถจัดได้เป็น 3 ประเภทตามสถานการณ์ทั่วไปของการทุจริต ดังนี้  ก) สิ่ งจูงใจ/แรงกดดัน ข) โอกาส 

ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอนัสมควร ปัจจัยเสี่ ยงบางปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ซึ่ งเกิดจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตอาจถูกพบได้เมื่ อมีการแสดงข้อมูลที่ ขั ดต่อข้อเทจ็จริง  

ซึ่ งเกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมเกิดขึ้ น ตัวอย่างเช่น การติดตามดูแลการด าเนินงานของ

กิจการที่ ขาดประสิทธิผลของผู้บริหารและข้อบกพร่องอื่ นในการควบคุมภายในของกิจการ  อาจท าให้ 

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจาก ทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตหรือมีการใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม ตัวอย่างที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

... 

โอกาส 

ลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างที่ อาจก่อให้เกดิการใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมได้โดยง่าย ตัวอย่างของ

โอกาสที่ ก่อให้เกดิการใช้สนิทรัพย์ไปในทางที่ ไม่เหมาะสมจะมากขึ้นเมื่ อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

... 

ระบบการควบคุมภายในของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ ไม่เพียงพอ อาจเพิ่ มโอกาสให้การใช้สินทรัพย์อย่าง 

ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• การแบ่งแยกหน้าที่ หรือการตรวจสอบที่ ไม่เป็นอสิระอย่างเพียงพอ 

• การก ากับดูแลรายจ่ายของผู้บริหารระดับสูงที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง และการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่ น 

• การก ากับดูแลของผู้บริหารต่อพนักงานที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับสินทรัพย์ที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น 

การควบคุมดูแลหรือการติดตามดูแลสถานที่ ตั้งที่ ห่างไกลที่ ไม่เพียงพอ 

• กระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่ ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอส าหรับต าแหน่งงานที่ สามารถเข้าถึง

สนิทรัพย ์

• การบันทกึรายการการเกบ็รักษาสนิทรัพย์ที่ ไม่เพียงพอ 

• ระบบการมอบอ านาจและอนุมัติรายการที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อ 

• การเกบ็รักษาเงินสด เงินลงทุน สนิค้าคงเหลือ หรือสนิทรัพย์ถาวรไม่เหมาะสม 

• ขาดกระบวนการกระทบยอดสนิทรัพย์อย่างครบถ้วนและทนัเวลา 
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• ขาดการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ เหมาะสมและทนัเวลา ตัวอย่างเช่น การบันทกึรับคืนสนิค้า 

• ไม่มีการบังคับให้ลาพักร้อนส าหรับพนักงานที่ ท าหน้าที่ ในการควบคุมดูแลที่ ส าคัญ 

• ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งท าให้พนักงานใน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกระท าการอย่างไม่เหมาะสม 

• การควบคุมการเข้าถึงรายการที่ ถูกบันทึกโดยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมและการสอบทาน

บันทกึเหตุการณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ ไม่เพียงพอ  

ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร 

• ไม่ให้ความส าคัญกับความจ าเป็นในการติดตามดูแลหรือลดความเสี่ ยงในการใช้สินทรัพย์อย่าง  

ไม่เหมาะสม 

• ไม่ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในที่ ใช้ป้องกันการน าสินทรัพย์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดย 

การไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ มีอยู่หรือละเลยที่ จะแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ ตรวจพบ 

• พฤติกรรมของพนักงานที่ แสดงให้เหน็ถึงความไม่ประทบัใจหรือไม่พึงพอใจในกจิการ 

• การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือวิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงอาจแสดงว่าสินทรัพย์ถูกน าไปใช้อย่าง  

ไม่เหมาะสม 

• การเพิกเฉยต่อการยักยอกจ านวนเลก็น้อย 

 

ภำคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

ตวัอย่ำงของวิธีกำรตรวจสอบท่ีใชต้อบสนองต่อควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตท่ีประเมินไว ้

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นวิธีการตรวจสอบที่ ใช้กับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต อันมีผลมาจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตและการใช้

สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม แม้ว่าวิธีการตรวจสอบเหล่านี้ จะครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ แต่กเ็ป็น

เพียงตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่ใช่วิธกีารที่ เหมาะสมหรือจ าเป็นที่ สดุในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้  

การจัดล าดับของวิธกีารตรวจสอบที่ เป็นตัวอย่างนี้ ไม่มีเจตนาที่ จะแสดงถึงความส าคัญของวิธกีารตรวจสอบ 

กำรพิจำรณำในระดบัท่ีเกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหำรไดใ้หก้ำรรบัรองไว ้

การตอบสนองเป็นการเฉพาะของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทหรือองค์ประกอบของปัจจัย

เสี่ ยงของการทุจริตหรือสถานการณ์ที่ ตรวจพบ รวมถึงยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ และสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  
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ตัวอย่างของการตอบสนองเป็นการเฉพาะมีดังต่อไปนี้  

... 

• หากผลงานของผู้เชี่ ยวชาญอื่ นเป็นสิ่ งจ าเป็นและส าคัญต่อรายการใดในงบการเงิน เนื่ องจากมีความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลจากการทุจริตของรายการดังกล่าว

อยู่ในระดับที่ สูง ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อสมมติบางส่วนหรือทั้งหมดที่

ผู้ เชี่ ยวชาญใช้ รวมถึงวิธีการและประเด็นที่ ตรวจพบ เพื่ อประเมินว่าประเด็นที่ ตรวจพบมี  

ความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือต้องว่าจ้างผู้ เชี่ ยวชาญรายอื่ น เพื่ อประเมินความสมเหตุสมผลของ

ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญดังกล่าว 

... 

กำรตอบสนองเป็นกำรเฉพำะต่อกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงเนื่องจำกกำรจัดท ำรำยงำน

ทำงกำรเงินที่ทุจริต 

ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ อนัเนื่ องมาจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตมีดังต่อไปนี้  

... 

ภำคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49) 

ตวัอย่ำงของสถำนกำรณท่ี์แสดงถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรทุจริต 

ตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปนี้  อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ที่ งบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

... 

 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 300 “กำรวำงแผนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

เอกสำรหลกัฐำน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

... 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก21. ดังที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก11 การจัดท าบันทึกช่วยจ าสั้น ๆ ที่ เหมาะสมอาจใช้เป็นหลักฐานในการ

จัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็ก ส าหรับแผนการสอบบัญชี 

อาจใช้แนวการสอบบัญชีที่ เป็นมาตรฐานหรือรายการเพื่ อตรวจสอบความครบถ้วนของงานตรวจสอบ 
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(โปรดดูย่อหน้าที่  ก19) ซึ่ งจัดท าขึ้ นบนข้อสมมติที่ ว่ากิจกรรมการควบคุม23 ที่ เกี่ ยวข้องมีจ านวน

น้อย โดยผู้สอบบัญชีควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของงานตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 402 “ขอ้พิจำรณำในกรณีท่ีกิจกำรใชบ้ริกำรขององคก์รอ่ืน” 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในกรณีที่ กิจการใช้บริการจ าก

องค์กรที่ ให้บริการแห่งหนึ่ งหรือหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานฉบับนี้ ได้อธบิายถึงวิธกีาร

ที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจะน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ไปใช้ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการที่ ใช้บริการ 

รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินการตรวจสอบอย่าง

เพียงพอที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

และออกแบบและปฏบิัติการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น 

... 

3. การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้นั้นจะเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ  

ที่ ใช้บริการกต่็อเมื่ อการบริการและการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ งของ

ระบบสารสนเทศของกจิการที่ ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกจิที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกบั

การรายงานทางการเงินการจัดท างบการเงิน แม้ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการโดยส่วนใหญ่

จะเกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท า

งบการเงิน แต่กอ็าจมีหรือการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีด้วย เช่น 

การควบคุมเกี่ ยวกับการดูแลทรัพย์สิน การบริการขององค์กรที่ ให้บริการ เป็นส่วนหนึ่ งของระบบ

สารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การรายงานทางการเงิน หากการบริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งดังต่อไปนี้  

(ก) วิธทีี่ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล

ที่ มีนัยส าคัญไหลผ่านมายังระบบสารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการ (ไม่ว่าเป็นการผ่านด้วย

มือหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และข้อมูลนั้นได้รับจากภายในหรือภายนอกบัญชีแยก

ประเภททั่วไปและบัญชีแยกประเภทย่อยประเภทของรายการทางการค้าที่ อยู่ภายใต้ 

การด าเนินงานของกิจการที่ ใช้บริการมีความส าคัญต่องบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ  

เร่ืองดังกล่าวรวมถึงในกรณีที่ การบริการของกจิการที่ ให้บริการมีผลกระทบต่อ 

 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก) 
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(1) (ข) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทั้งที่ อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่

ปฏิบัติงานด้วยมือ) เมื่ อมีรายการทางการค้าของกิจการที่ ใช้บริการเกิดขึ้ น มีการ

บันทกึ ประมวลผล แก้ไขในกรณีที่ จ าเป็น รวมถึงการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยก

ประเภททั่วไป และการรายงานในงบการเงินวิธีการที่ รายการค้าของกิจการที่ ใช้บริการ

เร่ิมต้น และวิธีที่ ข้อมูลจากรายการนั้นได้รับการบันทึกบัญชี ประมวลผล แก้ไข  

(เมื่ อจ าเป็น) และรวมในบัญชีแยกประเภททั่วไป รวมถึงการได้รับการรายงานใน 

งบการเงิน และ 

(2) วิธีการที่ ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์และเง่ือนไข (นอกเหนือจากรายการค้า) ได้รับ 

การรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยในงบการเงินโดยกจิการผู้ใช้บริการ 

(ข) (ค) บันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียน) 

ข้อมูลประกอบ และ บัญชีในงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ และบันทึกสนับสนุนอื่ นที่

เกี่ ยวข้องกบัการไหลผ่านของข้อมูลในย่อหน้าที่  3(ก)ที่ เกดิขึ้นมีการบันทกึ การประมวลผล 

และการรายงานรายการทางการค้าของกิจการที่ ใช้บริการ ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลที่  

ไม่ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

(ง) วิธีการที่ ระบบสารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์และเง่ือนไข  

ต่าง ๆ (นอกเหนือจากรายการทางการค้า) ที่ มีความส าคัญต่องบการเงิน 

(คจ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดเตรียมงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการจาก

บันทกึที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  3(ข) รวมถึงที่ เกี่ ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลและการประมาณ

การทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับการประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

(ง)  สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อ (ก) ถึง (ค) ข้างต้น 

(ฉ) การควบคุมเกี่ ยวกับการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานที่ ใช้บันทึกรายการที่ ไม่ได้เกิดขึ้ นเป็นประจ า รายการทางการค้าที่ ไม่ปกติหรือ  

การปรับปรุงรายการ 

... 

วตัถุประสงค ์

7. ในกรณีที่ กิจการที่ ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการ คือ 

(ก) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะและความส าคัญของการบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการ  

จัดให้ และผลกระทบของการบริการดังกล่าวที่ มีต่อระบบการควบคุมภายในของกจิการที่ ใช้

บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีอย่างเพียงพอต่อการระบุและประเมิน
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 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

เพื่ อให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

(ข) เพื่ อออกแบบและปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น 

... 

ขอ้ก ำหนด 

กำรไดม้ำซ่ึงควำมเขำ้ใจในบริกำรที่องคก์รที่ใหบ้ริกำรจัดให ้รวมถึงกำรควบคุมภำยใน 

... 

10. ในการให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ

ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)24 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่

ใช้บริการต้องระบุการควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุม25ประเมินถึงการออกแบบและ

การน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ กิจการที่ ใช้บริการจากกิจการที่ ใช้บริการในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกับบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดท า รวมถึงการน าการควบคุมดังกล่าวไปใช้กับรายการ

ทางการค้าที่ ประมวลผลโดยองค์กรที่ ให้บริการ และประเมินการออกแบบและพิจารณาว่ามี 

การน าไปปฏบิัติหรือไม่26 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14)  

11. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องพิจารณาการได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะและความส าคัญ

ของบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดท า และผลกระทบของบริการดังกล่าวที่ มีต่อระบบการควบคุม

ภายในของกจิการที่ ใช้บริการที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อเพื่ อให้เกณฑ์ที่ เหมาะสม

ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

12. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างเพียงพอจากกจิการที่ ใช้

บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องด าเนินการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจจากวิธีการใด

วิธกีารหนึ่ งหรือหลายวิธดีังต่อไปนี้   

... 

(ค) การเข้าตรวจเย่ียมองค์กรที่ ให้บริการ และการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

ข้อมูลที่ จ าเป็นเกี่ ยวกบัการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

(ง) การให้ผู้สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อได้มาซึ่ งข้อมูลที่ จ าเป็นเกี่ ยวกับ  

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก20)  

 

 
24
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก) 

26
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ง) 
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 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพื่อสนับสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ 

... 

14. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการวางแผนที่ จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุนความเข้าใจเกี่ ยวกับการออกแบบและการน าไปปฏิบัติ

ของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้   

... 

(ข) ประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานจากรายงานความเข้าใจ  

ในการควบคุมภายในของกิจการที่ ใช้บริการ ณ องค์กรที่ ให้บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ และ 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

กำรไดม้ำซ่ึงควำมเขำ้ใจในบริกำรที่องคก์รที่ใหบ้ริกำรจัดให ้รวมถึงกำรควบคุมภำยใน 

... 

วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมในกรณีทีไ่ม่สามารถไดม้าซึ่งความเขา้ใจอย่างเพียงพอจากกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  12) 

... 

ก19. ผู้สอบบัญชีอื่ นอาจได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติตามวิธีการต่าง ๆ ที่ ก าหนดขึ้น เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล

ที่ จ าเป็นที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกับบริการที่ ให้แก่กิจการที่ ใช้บริการ 

หากมีการจัดท ารายงานประเภท 1 หรือ รายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจ

ให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เนื่ องจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการนั้นมีความสัมพันธ์กับองค์กรที่ ให้บริการอยู่แล้ว ซึ่ งการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่ นโดย

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ซึ่ ง

เกี่ ยวกับการท าความเข้าใจในประเดน็ที่ เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่ น (รวมถึงความเป็นอิสระและ

ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี) ความเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีอื่ นทั้งในการ

วางแผนลักษณะ ขอบเขต และช่วงเวลาในการท างานดังกล่าว รวมถึงการประเมินความเพียงพอ

และความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับมา 

... 
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การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพื่อสนับสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13-14) 

ก22. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ ยวกบักจิการที่ ใช้บริการอาจช่วยให้

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการได้มาซึ่ งความเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) แง่มุมของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งอาจส่งผลต่อการประมวลผลรายการ  

ทางการค้าของกจิการที่ ใช้บริการ รวมถึงการใช้องค์กรที่ ให้บริการช่วง 

(ข) ขั้นตอนที่ ส าคัญของรายการทางการค้าที่ ด าเนินการผ่านองค์กรที่ ให้บริการ เพื่ อพิจารณาถึง

จุดต่าง ๆ ในขั้นตอนการด าเนินรายการทางการค้านั้น อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ และ 

(ง) การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการได้มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม 

เพื่ อการป้องกนัหรือตรวจพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่ อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานประเภท 1 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานใด ๆ ที่

เกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

กำรตอบสนองต่อควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่ไดป้ระเมินไว  ้

... 

การทดสอบการควบคมุ 

ก29. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ให้ออกแบบ

และด าเนินการทดสอบการควบคุมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องในบางสถานการณ์ โดยใน

ส่วนขององค์กรที่ ให้บริการต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดดังกล่าว เมื่ อ 

... 

ก30. หากไม่สามารถได้มาซึ่ งรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจต้องติดต่อกับ

องค์กรที่ ให้บริการผ่านทางกิจการที่ ใช้บริการเพื่ อร้องขอให้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจัดท ารายงานประเภท 2 ซึ่ งรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหรือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติตาม

วิธีการต่าง ๆ ณ องค์กรที่ ให้บริการ เพื่ อเป็นการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุมเหล่านั้น นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจเข้าไปตรวจเย่ียมองค์กรที่

ให้บริการและทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหากองค์กรที่ ให้บริการยินยอมให้ด าเนินการได้  
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การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจะอยู่บนพื้ นฐานของหลักฐานที่ ได้

จากผลงานของผู้สอบบัญชีอื่ นและวิธีการของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการที่ ท าด้วยตนเอง

ประกอบกนั 

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้นได้มี 

การปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิล 

... 

ก33. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบั

การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซ่ึงอยู่นอกเหนือจาก

ช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมในรายงานประเภท 2 หรือต้องพิจารณาวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม โดย

ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง

กับการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการที่ ปฏิบัติอยู่นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมโดย

รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ อาจรวมถึง 

... 

• ความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมและกระบวนการติดตามผลระบบ 

การควบคุมภายในของกจิการที่ ใช้บริการการติดตามผลการควบคุม ณ กจิการที่ ใช้บริการ 

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ อาจได้รับ ตัวอย่างเช่น การขยายการทดสอบการควบคุมในช่วง

ระยะเวลาที่ เหลือ หรือการทดสอบกระบวนการการติดตามผลการควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการ

เพื่ อติดตามผลระบบการควบคุมภายใน 

... 

ก39. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการถูกก าหนดให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องที่ มี

นัยส าคัญที่ พบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบ

อย่างทันท่วงที11 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการยังถูกก าหนดให้แจ้งแก่ผู้บริหารที่

รับผิดชอบในระดับที่ เหมาะสมทราบอย่างทนัท่วงทถีึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่ นที่ พบ

ระหว่างการตรวจสอบซึ่ งตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการเหน็ว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร12 โดยประเดน็ที่ ผู้สอบ

บัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจพบระหว่างการตรวจสอบและอาจแจ้งต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่

มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการที่ ใช้บริการ รวมถึง 

• การติดตามการควบคุมการควบคุมที่ อยู่ภายในกระบวนการของกิจการในการติดตามผล

ระบบการควบคุมภายในใดกต็ามที่ สามารถน าไปปฏิบัติจริงโดยกิจการที่ ใช้บริการ รวมถึง

เร่ืองต่าง ๆ ที่ ระบุอยู่ในผลที่ ได้รับจากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

... 
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 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 330 “วิธีปฏิบติัของผูส้อบบญัชีในกำรตอบสนองต่อ 

ควำมเสีย่งท่ีไดป้ระเมินไว”้ 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและ 

การน าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)27 ไป

ปฏบิัติในการตรวจสอบงบการเงิน 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้โดย

ผ่านการออกแบบและการน าไปปฏบิัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

ค ำจ ำกดัควำม 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ ถูกออกแบบเพื่ อตรวจพบ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระประกอบด้วย 

(1) การทดสอบรายละเอียด (ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ 

การเปิดเผยข้อมูล) และ 

(2) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

(ข) การทดสอบการควบคุม หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ ถูกออกแบบเพื่ อประเมินความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการที่ จะป้องกัน ตรวจพบและแก้ไข 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ 

 

 
27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ขอ้ก ำหนด 

กำรตอบสนองโดยรวม 

5. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและน าวิธกีารตอบสนองโดยรวมไปปฏิบัติเพื่ อตอบรับกบัความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก1-ก3)  

วิธีกำรตรวจสอบที่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั

ในระดบัท่ีเกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหำรไดใ้หก้ำรรบัรองที่ไดป้ระเมินไว ้

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ่ งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ 

การตรวจสอบจะเป็นพื้ นฐานและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก8 และ ก42-ก52)  

7. ในการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื่ อน าไปปฏบิัติ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) พิจารณาถึงเหตุผลเพื่ อประเมินในเร่ืองต่อไปนี้  อันเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ส าหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

รวมถึง 

(1)  ความเป็นไปได้และขนาดผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญอันเนื่ องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีนัยส าคัญ (กล่าวคือ ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง) และ 

(2) การประเมินความเสี่ ยงได้ค านึงถึงการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวข้องหรือไม่ (กล่าวคือ  

ความเสี่ ยงจากการควบคุม) ซึ่ งการค านึงถึงดังกล่าวก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้

หลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อพิจารณาว่า การควบคุมมีการปฏบิัติตามอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม่ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะเชื่ อถือวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผล

ของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื่ อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ) และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก18) 

(ข) ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของ 

ผู้สอบบัญชีปรากฏว่าความเสี่ ยงอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้า ก19)  

การทดสอบการควบคมุ 

8. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุมเพื่ อให้ได้หลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม

ที่ เกี่ ยวข้องเมื่ อ 
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(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชีได้คาดการณ์ว่าการควบคุมมีการ

ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะเชื่ อถือวางแผนที่ จะทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื่ อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ) หรือ 

(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก20-ก24) 

9. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี 

ความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเมื่ อผู้ สอบบัญชีได้ให้ระดับความน่าเชื่ อถือในความมีประสิทธิผลของ  

การควบคุมอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25) 

ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอื่ นร่วมกับการสอบถามเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ซึ่ งรวมถึง 

(1)  การควบคุมนั้นได้มีการน าไปใช้อย่างไรในระหว่างงวดบัญชีที่ ตรวจสอบ 

(2)  การควบคุมถูกน าไปปฏบิัติอย่างสม า่เสมอหรือไม่ 

(3)  การควบคุมถูกน าไปปฏิบัติโดยบุคลากรใดหรือด้วยวิธีการอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก26-ก29ก)  

(ข)  ส าหรับขอบเขตที่ ยังไม่ได้มีการพิจารณา ก าหนดว่าการควบคุมที่ ทดสอบนั้นอิงกับการควบคุม

อื่ น (การควบคุมทางอ้อม) หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุนความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม

ทางอ้อมอื่ นนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก31) 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

11. ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ งหรือตลอดช่วงระยะเวลาที่ ผู้สอบบัญชี

ตั้งใจที่ จะเชื่ อถือในการควบคุมดังกล่าว เพื่ อให้มีเกณฑท์ี่ เหมาะสมในความเชื่ อถือในการควบคุมที่

ผู้สอบบัญชีได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามย่อหน้าที่  12 และ 15 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32)  

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล 

12. เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยส าคัญของการควบคุมดังกล่าว 

ที่ เกดิขึ้นภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาล และ 
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(ข)  ก าหนดหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ ควรได้รับส าหรับช่วงเวลาที่ เหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก33-ก34) 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน 

13. ในการก าหนดว่าการใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเหมาะสมหรือไม่ และหากเหมาะสม ช่วง

ระยะเวลาที่ อาจเว้นก่อนท าการทดสอบการควบคุมในคร้ังใหม่ควรเป็นเท่าใด ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  

(ก)  ความมีประสิทธิผลขององค์ประกอบอื่ นของระบบการควบคุมภายในของกิจการ รวมถึง

สภาพแวดล้อมของการควบคุม กระบวนการการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของ

กจิการ และกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

(ข)  ความเสี่ ยงที่ เกดิจากลักษณะของการควบคุม รวมถึง เป็นการควบคุมโดยระบบที่ ปฏบิัติด้วย

มือหรือโดยระบบอตัโนมัติ 

(ค)  ความมีประสทิธผิลของการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ง)  ความมีประสิทธิผลของการควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบัติ โดยกิจการ รวมทั้ง

ลักษณะและขอบเขตของการไม่ปฏบิัติตามการควบคุม ซึ่ งผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบ

ในงวดก่อน และมีการเปล่ียนแปลงบุคลากร ซึ่ งมีผลกระทบที่ มีนัยส าคัญต่อการน า 

การควบคุมไปปฏบิัติหรือไม่ 

(จ)  การไม่เปล่ียนแปลงการควบคุมบางอย่างก่อให้เกิดความเสี่ ยงเนื่ องจากสถานการณ์ที่

เปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่ 

(ฉ)  ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญและขอบเขตของการให้

ความเชื่ อถือการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35) 

14. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ ยวกับ  

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องมีหลักฐานของความเกี่ ยวข้อง

อย่างต่อเนื่ องและความน่าเชื่ อถือของหลักฐานดังกล่าว โดยการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ามี

การเปล่ียนแปลงการควบคุมที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งได้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบในงวดก่อนหรือไม่ 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐานโดยใช้วิธีการสอบถามร่วมกับการสังเกตการณ์หรือการตรวจ

เอกสารหลักฐานเพื่ อยืนยันความเข้าใจเกี่ ยวกบัการควบคุมเฉพาะเรื่ องดังกล่าว และ 

(ก)  หากมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ งกระทบต่อความเกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ องของหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมในงวด

ปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(ข)  หากไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมอย่างน้อยหนึ่ งคร้ังใน  

ทุกงวดที่ สามของการตรวจสอบ และต้องทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่

ละคร้ัง เพื่ อหลีกเล่ียงความเป็นไปได้ของการทดสอบทุกการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะ
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ให้ความเชื่ อถือในการตรวจสอบปีใดปีหนึ่ ง  โดยไม่มีการทดสอบการควบคุมในการ

ตรวจสอบอกี 2 ปีถัดมา (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37-ก39) 

การควบคุมที่ มีต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

15. หากผู้สอบบัญชีวางแผนตั้งใจที่ จะเชื่ อถือการควบคุมที่ มีต่อความเสี่ ยง ซึ่ งผู้สอบบัญชีก าหนดให้

เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมดังกล่าวในงวดปัจจุบัน 

การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

16. ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจจะ

เชื่ อถือ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบจากการใช้วิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระบ่งชี้ ว่าการควบคุมไม่มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรก็

ตาม การไม่พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระไม่ได้ให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ว่าการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ทดสอบ

นั้นมีประสทิธผิล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

17. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะเชื่ อถือ ผู้สอบ

บัญชีต้องสอบถามเป็นการเฉพาะเพื่ อให้เข้าใจในประเด็นนั้น  ๆ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ น

ตามมา และต้องพิจารณาว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 

(ก)  การทดสอบการควบคุมที่ ได้ท าไปนั้นได้ให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการเชื่ อถือในการ

ควบคุมหรือไม่ 

(ข)  การทดสอบการควบคุมเพิ่ มเติมมีความจ าเป็นหรือไม่ หรือ 

(ค)  มีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่  

การตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

18. ไม่ว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้จะเป็น

อย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก47) 

19. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48-ก51) 

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน 

20. วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระของผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับกระบวนการใน

การปิดงบการเงินดังต่อไปนี้  

(ก) ตรวจสอบความตรงกันหรือกระทบยอดข้อมูลในงบการเงินกับบันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลใน 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

งบการเงินไม่ว่าข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภท

ย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น และ 

(ข) ตรวจสอบรายการใบส าคัญทั่วไปและรายการปรับปรุงอื่ นที่ มีสาระส าคัญซึ่ งบันทกึในระหว่าง

ช่วงของการจัดท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

21. เมื่ อผู้สอบบัญชีก าหนดว่า ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ  

ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่ วิธีการตรวจสอบส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระเพียงอย่างเดียว วิธกีารตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงการทดสอบรายละเอียดไว้ด้วย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก53)  

ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

22. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลแล้ว  

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบส าหรับช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ถึงวันสิ้นงวดโดย 

(ก) ตรวจสอบเนื้ อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมส าหรับช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ถึง  

วันสิ้นงวด หรือ 

(ข) ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเพียงพอ  

เพื่ อให้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผลในการขยายผลสรุปการตรวจสอบจากช่วงการตรวจสอบระหว่าง

กาลถึงวันสิ้นงวด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54-ก57) 

23. ถ้ามีการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยที่  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้เมื่ อมีการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการประเมิน 

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง และลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ได้

เคยวางแผนไว้ เพื่ อให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58) 

ควำมเพียงพอของกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน 

24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่ อประเมินว่า การแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ในการประเมิน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่างบการเงินน าเสนอในลักษณะที่ สะท้อนให้เหน็ถึงความเหมาะสมใน 

• การจัดประเภทรายการและรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน และรายการค้าที่ เกี่ ยวข้อง 

เหตุการณ์ และเงื่ อนไข และ 

• การน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59) 
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กำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของหลกัฐำนกำรสอบบญัชี 

25. จากการปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินก่อนที่

จะสรุปผลการตรวจสอบว่า การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก60-ก61) 

26. ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการแสดงความเหน็ ไม่ว่าหลักฐานนั้น

จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

27. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในเกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลใดในงบการเงินที่ มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพยายามให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

เพิ่ มเติม หากผู้สอบบัญชียังไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไข หรือเสนอรายงานอย่างไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน 

เอกสำรหลกัฐำน 

28. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 28 

(ก)  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับงบการเงิน และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบที่ ปฏบิัติ 

(ข)  การเชื่ อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเหล่านั้นกับความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ 

(ค)  ผลของการตรวจสอบ รวมถึงข้อสรุปในกรณีที่ ยังมีความไม่ชัดเจน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก63) 

29. หากผู้ สอบบัญชีได้วางแผนที่ จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ  

การปฏิบัติตามการควบคุมที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าบันทึก

ข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกับการให้ความเชื่ อถือในการควบคุมดังกล่าวที่ ได้ทดสอบในงวดก่อนไว้ใน

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

30. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลในงบการเงินมีข้อมูลตรงกนัหรือกระทบ

ยอดได้กับบันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอด 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและ

สมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น 
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กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น  

กำรตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก1. วิธีการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในระดับงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้อาจรวมถึง  

• การเน้นความจ าเป็นในการคงไว้ซึ่ งการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

• การมอบหมายงานตรวจสอบให้แก่ผู้ ช่วยที่ มีประสบการณ์ มากกว่าหรือบุคคลผู้ ที่ มี 

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน หรือการใช้ผู้เชี่ ยวชาญ 

• ให้การควบคุมดูแลที่ มากขึ้ นการเปล่ียนแปลงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ 

การก าหนดทศิทางและการควบคุมดูแลสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และของการสอบทานงาน 

• การเพิ่ มส่วนที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในการเลือกวิธกีารตรวจสอบที่ จะใช้ต่อไป 

• การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

ร หัส 300 หรือการเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ และอาจรวมถึง 

การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องต่อไปนี้  

o การก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 320 

o แผนการของผู้ สอบบัญชีในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม และความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จ าเป็นเพื่ อสนับสนุน

การให้ความเชื่ อถือที่ วางแผนไว้เกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อได้มีการระบุข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อม 

การควบคุมหรือกจิกรรมการติดตามผลของกจิการ 

o ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ตัวอย่างเช่น อาจ

เป็นการเหมาะสมที่ จะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ณ วันที่ ในงบการเงินหรือ

ช่วงใกล้วันที่ ในงบการเงิน ในกรณีที่ ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับสงู 

• การเปล่ียนแปลงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทั่วไป เช่น การจัดให้มี

การตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบระหว่าง

กาล หรือปรับเปลี่ ยนลักษณะของวิธกีารตรวจสอบเพื่ อให้ได้หลักฐานที่ น่าเชื่ อถือมากขึ้น 

ก2. ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที่ ตรวจสอบ มีผลต่อ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน 

และการตอบสนองโดยรวมของผู้สอบบัญชี เนื่ องจากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ มีประสิทธิผล 

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื่ อมั่นในระดับที่ สูงขึ้นเกี่ ยวกับการควบคุมภายในและความน่าเชื่ อถือ

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากภายในกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจท าให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
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วิธีการตรวจสอบบางอย่างในระหว่างกาลแทนการตรวจสอบ ณ วันสิ้ นงวด อย่างไรก็ตาม 

ข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อมการควบคุมจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ไม่มีประสทิธิผลโดย 

• ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่ มากขึ้น ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบในระหว่างกาล  

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มมากขึ้นด้วยวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

• เพิ่ มจ านวนสถานประกอบการเพื่ อรวมในขอบเขตของการตรวจสอบ 

ก3. ข้อพิจารณาที่ กล่าวข้างต้นมีผลต่อการก าหนดวิธีการตรวจสอบโดยรวมของผู้ สอบบัญชี อย่าง 

มีนัยส าคัญ เช่น การเน้นวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ (การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ) หรือการใช้

วิธีการทดสอบการควบคุมควบคู่กับวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (การใช้วิธีการตรวจสอบร่วมกัน) 

เป็นต้น 

วิธีกำรตรวจสอบที่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั

ในระดบัท่ีเกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหำรไดใ้หก้ำรรบัรองที่ไดป้ระเมินไว ้

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก4. การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ระบุไว้ของผู้สอบบัญชีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาวิธกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมส าหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

ก าหนดว่า 

(ก) การทดสอบการควบคุมเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผู้ สอบบัญชีสามารถตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้บางประเภทอย่างมีประสิทธผิล 

(ข) การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวเหมาะสมส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้บางประเภท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่ค านึงถึงผลกระทบของการควบคุมใน 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญความเสี่ ยง

ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีไม่พบว่ามี 

การควบคุมที่ มีประสิทธิผลที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หรือเนื่ องจาก

ผู้สอบบัญชีไม่ระบุว่ามีความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ

ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ จึงไม่จ าเป็นต้องทดสอบความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมการทดสอบการควบคุมอาจไม่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงอาจไม่วางแผนเพื่ อทดสอบเชื่ อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระ หรือ 

(ค) การใช้วิธีการตรวจสอบร่วมกันระหว่างการทดสอบการควบคุมกับการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระ เป็นวิธกีารที่ มีประสทิธผิล 
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ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม เมื่ อการประเมิน  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญนั้นอยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อก าหนดภายใต้ย่อหน้าที่  18 ไม่ว่าจะเลือกวิธีการตรวจสอบวิธีใดและ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้จะเป็นอย่างไร  

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ 

ก5. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การทดสอบ 

การควบคุมหรือการตรวจสอบเนื้อหาสาระ) และประเภทของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การตรวจ 

การสังเกตการณ์ การสอบถาม การขอค ายืนยัน การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดย 

การปฏบิัติซ า้ หรือการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ) ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบเป็นสิ่ งที่ ส าคัญที่ สุดใน

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

ก6. ช่วงเวลาของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง เวลาที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ หรือช่วงของ

เวลาหรือวันที่ ที่ ผู้สอบบัญชีต้องการได้หลักฐานการสอบบัญชี 

ก7. ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง ปริมาณที่ จะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ เช่น ขนาดของ

ตัวอย่างหรือจ านวนครั้งที่ จะสงัเกตการณ์กจิกรรมการควบคุมหนึ่ ง ๆ 

ก8. การออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ่ งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตขึ้ นอยู่กับ และ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้ จะให้การเชื่ อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างวิธีการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  7(ก)) 

ลักษณะ 

ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้โดยการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุม ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องจากการประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยค านึงถึงวิธกีารและระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องมีผลต่อ

โอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง29 

ความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้รวมถึงเหตุผลของความเสี่ ยงที่ ประเมินนั้นอาจมีผลต่อวิธีการ

ตรวจสอบทั้งสองวิธีหรือวิธีที่ ใช้ร่วมกัน เช่น ในกรณีที่ ความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้มีสูง ผู้สอบบัญชีอาจ

ยืนยันความครบถ้วนของเง่ือนไขของสัญญากับคู่สัญญานอกเหนือจากการตรวจเอกสาร 

นอกจากนั้นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่ งอาจเหมาะสมกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภท

 
29

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  31 และ 34 
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มากกว่าอีกวิธีหนึ่ ง เช่น ในการตรวจสอบรายได้ การทดสอบการควบคุมอาจเป็นการตอบสนองที่

เหมาะสมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้

ในเร่ืองของความครบถ้วน ในขณะที่ การตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสม

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในเร่ืองของ

การเกดิขึ้นจริงของรายการ 

ก10. การก าหนดลักษณะของวิธีการตรวจสอบมีพื้ นฐานจากการประเมินความเสี่ ยง เช่น ในกรณีที่  

ความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้อยู่ในระดับต ่าเนื่ องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการโดยมิได้

ค านึงถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ สอบบัญชีอาจก าหนดว่าวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดย 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวก็สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอได้ ในอกีกรณีหนึ่ ง หากความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้อยู่ในระดับต า่ เนื่ องจากผู้สอบบัญชีวางแผน

ที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในของกิจการและผู้สอบบัญชี

ตั้งใจที่ จะก าหนดวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยค านึงถึงการควบคุมดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง

ทดสอบการควบคุมตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  8(ก) ตัวอย่างส าหรับกรณีดังกล่าวได้แก่ ประเภท

ของรายการที่ มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ซับซ้อน ซึ่ งถูกประมวลผลเป็นประจ าและควบคุมโดยระบบ

สารสนเทศของกจิการ 

ช่วงเวลา 

ก11. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือ ณ 

วันสิ้นงวด หากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญสูงขึ้น ผู้สอบบัญชี

มักตัดสินใจว่าการใช้วิธีตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงเวลาที่ ใกล้วันสิ้นงวดหรือ ณ วันสิ้นงวด จะมี

ประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบช่วงเวลาก่อนวันสิ้นงวด หรือปฏิบัติงานตรวจสอบในช่วงเวลาที่

ไม่ได้แจ้งไว้หรือไม่สามารถคาดเดาได้ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเลือก 

สถานประกอบการที่ ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน) ช่วงเวลาในการตรวจสอบมีความเกี่ ยวข้องโดยเฉพาะเมื่ อ

พิจารณาถึงการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต เช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ในกรณีที่ มี 

ความเสี่ ยงที่ จะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนาหรือมีการบิดเบือนบัญชี วิธีการตรวจสอบ

บัญชีโดยการขยายข้อสรุปที่ ได้จากการตรวจสอบระหว่างกาลไปยังสิ้นงวดจะไม่มีประสิทธผิล 

ก12. ในอีกทางหนึ่ ง การปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ที่ มี

นัยส าคัญในช่วงเร่ิมต้นของการตรวจสอบ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 

ฝ่ายบริหาร หรือสามารถพัฒนาวิธกีารตรวจสอบที่ มีประสทิธผิลเพื่ อตอบสนองต่อประเดน็ดังกล่าว  

ก13. นอกจากนั้น วิธกีารตรวจสอบบางวิธสีามารถปฏบิัติได้ ณ วันสิ้นงวดหรือภายหลังวันสิ้นงวดเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น  

• การตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดข้อมูลในของงบการเงินกับรายการค้าที่

เกี่ ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน ไม่ว่าข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภท

ย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น 
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• การตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ จัดท าในช่วงการจัดท างบการเงิน และ 

• วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ซึ่ ง ณ วันสิ้ นงวด กิจการอาจมีการท าสัญญาการขายที่  

ไม่เหมาะสม หรือรายการค้ายังไม่สามารถสรุปข้อยุติได้  

ก14. ปัจจัยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีอิทธิพลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะปฏิบัติงานตรวจสอบ

บัญชีเมื่ อใด รวมถึง 

• สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• ช่วงเวลาที่ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีอยู่ (เช่น แฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมีการบันทกึข้อมูลใหม่

ทบัข้อมูลเดิม หรือขั้นตอนที่ ต้องสงัเกตการณ์อาจกระท าได้ในบางช่วงเวลาเท่านั้น) 

• ลักษณะของความเสี่ ยง (เช่น หากมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการท า ให้รายได้เพิ่ มสูงขึ้ น  

เพื่ อให้บรรลุรายได้ตามที่ ได้คาดการณ์ไว้ โดยการท าสัญญาขายปลอมภายหลังวันสิ้นงวด 

ผู้สอบบัญชีอาจต้องการตรวจสอบสญัญาที่ มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด) 

• ช่วงเวลาหรือวันที่ ที่ หลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ ยวข้อง 

• ระยะเวลาในการจัดท างบการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งให้ค าอธิบาย

เกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 

การเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด 

ขอบเขต 

ก15. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบที่ จ าเป็น หลังจากได้พิจารณาถึง

ความมีสาระส าคัญ ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ และระดับของความเชื่ อมั่นที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนว่า

จะได้รับ ในกรณีที่ การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกันสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ใด

วัตถุประสงค์หนึ่ ง ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบแต่ละวิธีต้องพิจารณาแยกจากกัน โดยทั่วไป  

ผู้ สอบบัญชีจะเพิ่ มขอบเขตของการตรวจสอบหากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเพิ่ มข้ึน เช่น ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต การเพิ่ มจ านวนตัวอย่างหรือการใช้วิธี

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ละเอียดมากขึ้ น อาจมีความเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ขอบเขตของการตรวจสอบที่ เพิ่ มขึ้นจะมีประสิทธิผลกต่็อเมื่ อวิธีการตรวจสอบนั้น

สมัพันธก์บัความเสี่ ยงนั้นโดยเฉพาะ  

ก16. การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย อาจช่วยให้การทดสอบรายการที่ เป็น

อิเล็กทรอนิกส์และแฟ้มข้อมูลทางบัญชีมีความละเอียดถี่ ถ้วนมากขึ้ น ซึ่ งอาจเป็นประโยชน์เมื่ อ 

ผู้สอบบัญชีตัดสินใจปรับเปล่ียนขอบเขตการทดสอบ เช่น เมื่ อมีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต เทคนิคดังกล่าว

สามารถใช้เลือกตัวอย่างรายการจากแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลัก เรียงล าดับข้อมูลตาม

คุณลักษณะเฉพาะที่ ต้องการ หรือทดสอบประชากรทั้งหมดแทนการเลือกตัวอย่าง 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก17. ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ข้อก าหนดที่ ต้องมีเพื่ อการตรวจสอบและข้อก าหนดพิเศษ

อื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการก าหนด

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก18. ในกจิการขนาดเลก็มาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบกจิกรรมการควบคุมมากนัก หรือเอกสารของกจิการ

ที่ แสดงถึงการมีอยู่จริงหรือการปฏิบัติการควบคุมมีอยู่จ ากัด ในกรณีดังกล่าว การตรวจสอบโดย

การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นหลักอาจมีประสิทธิผลกว่า อย่างไรกต็าม ในบางกรณีซึ่ ง

ยากที่ จะเกิดขึ้น การไม่มีกิจกรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบอื่ นของระบบการควบคุมภายใน

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเสี่ ยงที่ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  7(ข)) 

ก19. เมื่ อต้องการหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้นเนื่ องจากความเสี่ ยงที่ ประเมินอยู่ใน

เกณฑท์ี่ สงูขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่ มปริมาณของหลักฐาน หรือได้รับหลักฐานที่ มีความเกี่ ยวข้องและ

เชื่ อถือได้มากขึ้น เช่น โดยการเน้นการใช้หลักฐานจากบุคคลภายนอกหรือการได้รับหลักฐานจาก

แหล่งที่ มีความอสิระต่าง ๆ 

การทดสอบการควบคมุ 

การออกแบบและการทดสอบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก20. การทดสอบการควบคุมจะทดสอบเฉพาะการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีก าหนดว่ามีการออกแบบมา

อย่างเหมาะสมที่ จะป้องกัน หรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง และผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบการ

ควบคุมเหล่านั้น หากมีการใช้การควบคุมที่ แตกต่างกนัอย่างมากในช่วงเวลาที่ ต่างกนัของช่วงเวลา

ที่ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมแต่ละการควบคุมแยกจากกนั 

ก21. การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมแตกต่างจากการท าความเข้าใจและ 

การประเมินการออกแบบการควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม วิธีการ

ตรวจสอบที่ ใช้เป็นประเภทเดียวกัน ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการทดสอบความมี

ประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในขณะเดียวกนักบัการประเมินการออกแบบการควบคุม

และการน าการควบคุมไปปฏบิัตินั้นมีประสทิธภิาพ 

ก22. แม้ว่าวิธีการประเมินความเสี่ ยงบางอย่างอาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่ อเป็นการทดสอบการควบคุม

โดยเฉพาะ แต่อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมเช่นเดียวกบัการทดสอบการควบคุม ตัวอย่างของวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การสอบถามเกี่ ยวกบัการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร  
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• การสังเกตการณ์การเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือนกับค่าใช้จ่ายจริง

ของฝ่ายบริหาร 

• การตรวจสอบรายงานเกี่ ยวกบัการสบืหาสาเหตุของผลต่างระหว่างยอดตามงบประมาณและ

ยอดที่ เกดิขึ้นจริง  

 วิธีการตรวจสอบดังกล่าวท าให้ทราบถึงการออกแบบเกี่ ยวกับนโยบายงบประมาณของกิจการและ

ทราบว่านโยบายดังกล่าวได้มีการน าไปปฏบิัติหรือไม่ และยังอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

ความมีประสิทธิผลของการใช้นโยบายงบประมาณเพื่ อที่ จะป้องกนัหรือตรวจพบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในเรื่ องของการจัดประเภทค่าใช้จ่าย 

ก23. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการทดสอบการควบคุมที่ จะท าควบคู่ไปกับการทดสอบ

รายละเอียดในรายการเดียวกัน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่างจาก

วัตถุประสงค์ของการทดสอบรายละเอียด แต่วัตถุประสงค์ทั้งสองสามารถบรรลุได้โดยการทดสอบ

รายการเดียวกันไปพร้อมกัน ซึ่ งเรียกว่า การทดสอบเพื่ อบรรลุสองวัตถุประสงค์ เช่น ผู้สอบบัญชี

อาจออกแบบและประเมินผลของการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ เพื่ อพิจารณาว่าได้มีการอนุมัติหรือไม่  

ในขณะเดียวกันกใ็ห้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นเนื้ อหาสาระของรายการได้ การออกแบบและ  

การประเมินการทดสอบเพื่ อบรรลุสองวัตถุประสงค์นั้น ให้พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ของ 

การทดสอบแยกจากกนั 

ก24. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าไม่สามารถออกแบบวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระให้มีประสิทธิผล

เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้30 ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ กิจการด าเนินธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ไม่จัดท าหรือจัดเกบ็เอกสารประกอบรายการ นอกจากการจัดเกบ็โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยง

ซึ่ งวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  8(ข) 

หลักฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่ อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก25. ผู้ สอบบัญชีอาจต้องเพิ่ มระดับความเชื่ อมั่นในเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมให้สงูขึ้นเมื่ อผู้สอบบัญชีใช้หลักการตรวจสอบโดยเน้นเรื่ องของการทดสอบการควบคุม 

โดยเฉพาะในกรณีที่ เหน็ว่า ไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่สามารถปฏบิัติได้ในการได้มาซึ่ งได้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว 

  

 
30
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  3330 
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ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

วิธกีารตรวจสอบอื่ นร่วมกบัการสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ก)) 

ก26. การสอบถามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นร่วมกับการสอบถาม การสอบถาม

ร่วมกับการตรวจสอบเอกสารหรือการปฏิบัติซ ้าย่อมให้ความเชื่ อมั่นมากกว่าการสอบถามและ  

การสงัเกตการณ์ เนื่ องจากการสงัเกตการณ์จะสมัพันธก์บัจุดเวลาที่ สงัเกตการณ์เท่านั้น 

ก27. ลักษณะของการควบคุมมีผลต่อวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ว่า 

การควบคุมได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เช่น หากเอกสารประกอบให้หลักฐานใน

เร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะรวบรวม

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม โดย 

การตรวจสอบเอกสารรายการนั้น อย่างไรกต็าม การควบคุมบางอย่างอาจไม่มีเอกสารประกอบที่

เกี่ ยวข้อง เช่น อาจไม่มีเอกสารเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม  

การควบคุมบางอย่าง เช่น การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 

การควบคุมบางประเภท เช่น กิจกรรมการควบคุมอัตโนมัติซึ่ งปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์  

ในสถานการณ์ดังกล่าว หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมอาจได้มาจากการสอบถามร่วมกับวิธีการอื่ น เช่น การสังเกตการณ์หรือการใช้เทคนิค

การตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  

ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

ก28. เมื่ อผู้ สอบบัญชีต้องการหลักฐานที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุม การเพิ่ มขอบเขตของการทดสอบการควบคุมอาจมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาประเดน็ดังต่อไปนี้ ร่วมกับระดับของความเชื่ อถือในการควบคุม ในการก าหนดขอบเขต

ของการทดสอบการควบคุม  

• ความถี่ ที่ กจิการได้ปฏบิัติการควบคุมในระหว่างช่วงเวลา 

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ ผู้สอบบัญชีจะเชื่ อถือในความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตาม

การควบคุม 

• อตัราการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ ได้คาดการณ์ไว้ 

• ความเกี่ ยวข้องและความเชื่ อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จะได้รับเกี่ ยวกับความมี

ประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการทดสอบการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 53031 ให้แนวปฏบิัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัขอบเขตของการทดสอบ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก29. เนื่ องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสม ่าเสมอ ผู้สอบบัญชี

อาจไม่จ าเป็นที่ จะต้องเพิ่ มขอบเขตการทดสอบการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติ การควบคุมที่

ท างานโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะการท างานที่ สม ่าเสมอเว้นแต่จะมีการเปล่ียนแปลงโปรแกรม

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมถึงตาราง แฟ้มข้อมูล หรือข้อมูลถาวรอื่ นที่ ถูกน ามาใช้โดย

โปรแกรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่ อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าการควบคุมที่ ท างานโดย

อัตโนมัติท างานได้ตามที่ ก าหนดไว้ (ซึ่ งสามารถท าได้ทั้งในเวลาที่ เร่ิมมีการน าการควบคุมมาปฏบิัติ

หรือในช่วงเวลาอื่ น) ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมเพื่ อพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่ องหรือไม่ การทดสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการพิจารณาว่า 

• การเปล่ียนแปลงโปรแกรมจะท าได้โดยเฉพาะกรณีที่ มีการควบคุมการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมที่ เหมาะสม  

• โปรแกรมที่ ใช้ในการประมวลผลรายการเป็นโปรแกรมที่ ได้รับการอนุมัติ และ 

• การควบคุมทั่วไปที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ มีประสทิธผิล  

การทดสอบดังกล่าวยังอาจรวมถึง การพิจารณาว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ซึ่ งอาจเป็นใน

กรณีที่ กจิการใช้ซอฟต์แวร์ส าเรจ็รูปโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ ยนหรือบ ารุงรักษา เช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

ตรวจสอบบันทึกที่ เกี่ ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อให้ได้

หลักฐานการสอบบัญชีว่าไม่มีการเข้าถึงโปรแกรมโดยผู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่

ตรวจสอบ  

ก29ก. ในท านองเดียวกัน ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับบูรณภาพของข้อมูลของกิจการ หรือ 

ความครบถ้วนและความถูกต้องของรายงานที่ จัดท าโดยระบบ หรือเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียง

อย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  การทดสอบการควบคุม

เหล่านี้ อาจรวมถึงการทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ครอบคลุมเร่ืองที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่  10(ก)  ในกรณีเช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติการทดสอบใด

เพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  10(ก) 

ก29ข. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อบกพร่อง ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาลักษณะของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้ระบุไว้

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)32 เพื่ อใช้เป็นเกณฑส์ าหรับการออกแบบ

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้  วิธีการตรวจสอบดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับ 

การก าหนดว่า 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ค)(1) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

• ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องได้เกิดขึ้ นจริงหรือไม่  

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึก  (ล็อก) ของระบบที่ ระบุการเข้าถึงทั้งหมด)  

ผู้สอบบัญชีอาจตรวจบันทึก (ลอ็ก) ของระบบเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีว่าผู้ใช้งาน

เหล่านั้นไม่ได้เข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระหว่างงวด 

• มีการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นทางเลือกหรือที่ ส ารองไว้ หรือ 

การควบคุมอื่ นใด ที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่  ถ้ามี ผู้สอบบัญชีอาจระบุการควบคุมดังกล่าว (หากยังไม่ได้ระบุไว้แล้ว) 

แล้วจึงประเมินการออกแบบของการควบคุมเหล่านั้น ก าหนดว่ามีการน าการควบคุม

เหล่านั้นไปปฏิบัติ  และทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม  

ตัวอย่างเช่น หากการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการเข้าถึงของ

ผู้ใช้งานมีข้อบกพร่อง กิจการอาจมีการควบคุมที่ เป็นทางเลือกซึ่ งผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศสอบทานรายงานการเข้าถึงของผู้ ใช้งานในเวลาที่ เหมาะสม  สถานการณ์ที่  

การควบคุมในระบบงานอาจตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจรวมถึงกรณีที่ สารสนเทศซึ่ งอาจได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่องจาก 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถกระทบยอดกับแหล่งข้อมูลภายนอก 

(เช่น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร) หรือแหล่งข้อมูลภายในที่ ไม่ได้รั บผลกระทบจาก

ข้อบกพร่องของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น (เช่น ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือแหล่งข้อมูลที่ แยกต่างหาก) 

การทดสอบการควบคุมทางอ้อม (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ข)) 

ก30. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจ าเป็นในการให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุน 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม (เช่น การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก29 ถึง ก29ข ผู้สอบบัญชีอาจได้ระบุการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) เนื่ องจากการควบคุม

ทางอ้อมเหล่านั้นสนับสนุนความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติงานของการควบคุมโดยอัตโนมัติ หรือ

สนับสนุนการด ารงไว้ซึ่ งบูรณภาพของสารสนเทศที่ ใช้ในการรายงานทางการเงินของกิจการ  

ซึ่ งรวมถึงรายงานที่ จัดท าโดยระบบ  ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  10(ข) ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีอาจได้

ทดสอบการควบคุมทางอ้อมบางด้านแล้วเพื่ อตอบสนองต่อเร่ืองที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  10(ก) เช่น 

เมื่ อผู้สอบบัญชีตัดสนิใจที่ จะทดสอบความมีประสิทธผิลของการสอบทานรายงานข้อยกเว้นเกี่ ยวกับ

รายการขายที่ เกินกว่าวงเงินที่ ได้รับอนุมัติของผู้ ใช้รายงาน การสอบทานโดยผู้ใช้รายงานและการ

ติดตามหาสาเหตุเป็นการควบคุมที่ สัมพันธ์โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี การควบคุมความถูกต้องของ

ข้อมูลในรายงาน (เช่น การควบคุมทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ถือเป็น “การควบคุม

ทางอ้อม” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก31. เนื่ องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสม ่าเสมอ หลักฐาน  

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับการน าการควบคุมระบบงานแบบอัตโนมัติไปใช้เมื่ อพิจารณาร่วมกับ

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมไปปฏิบัติส าหรับการ

ควบคุมทั่วไปของกิจการ (โดยเฉพาะการควบคุมการเปล่ียนแปลง) อาจให้หลักฐานการสอบบัญชี

ที่ ครอบคลุมเกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

ช่วงเวลาที่ ตั้งใจให้ความเชื่ อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก32. หลักฐานการสอบบัญชี ณ เวลาหนึ่ งอาจเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี เช่น  

การทดสอบการควบคุมเกี่ ยวกบัการตรวจนับสนิค้าคงเหลือของกจิการ ณ วันสิ้นงวด ในอกีด้านหนึ่ ง 

หากผู้ สอบบัญชีตั้ งใจจะเชื่ อถือในการควบคุมหนึ่ ง  ๆ ตลอดช่วงของเวลา ผู้ สอบบัญชีควรใช้ 

การทดสอบที่ สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมในช่วงเวลาที่ เกี่ ยวข้องนั้น  เช่น การทดสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการทดสอบการควบคุม

ในกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ข)) 

ก33. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีใดที่ ควรได้รับเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ  

การควบคุมในช่วงเวลาที่ เหลือภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาลรวมถึง 

• ความมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้  

• การควบคุมที่ ได้ทดสอบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงที่ มี

นัยส าคัญในการควบคุมดังกล่าวที่ เกิดขึ้นหลังจากที่ ได้ทดสอบในการตรวจสอบระหว่างกาล 

รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงในระบบสารสนเทศ การประมวลผล และบุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุม

ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับ  

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่  

• ขอบเขตที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะลดการตรวจสอบเนื้อหาสาระเนื่ องจากการให้ความเชื่ อถือ  

ในการควบคุม 

• สภาพแวดล้อมการควบคุม  

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ อาจได้รับโดยการขยายการทดสอบการควบคุมให้ครอบคลุม

ช่วงเวลาที่ เหลืออยู่หรือการทดสอบการติดตามการควบคุมของกจิการ 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน

เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบบางอย่างที่ ท าให้แน่ใจว่าหลักฐานนั้ นมีความ เกี่ ยวข้องและ 
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ความน่าเชื่ อถืออย่างต่อเนื่ องในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบงวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาว่าการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติท างานได้ตามที่ ก าหนดไว้ ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อที่ จะพิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงในการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติที่

มีผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของความมีประสิทธิผลของการท างานหรือไม่ เช่น การสอบถาม 

ฝ่ายบริหารและตรวจสอบร่องรอยของรายการ ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการเปล่ียนแปลงในการควบคุมนั้น  

การพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงอาจมีผลทั้งต่อการเพิ่ มขึ้นหรือลดลง

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ คาดว่าจะได้รับเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมในงวดปัจจุบัน  

การควบคุมที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก)) 

ก36. การเปลี่ ยนแปลงอาจมีผลต่อความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ

ในงวดก่อน ซึ่ งอาจท าให้หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเกณฑส์ าหรับความเชื่ อถือที่ ต่อเนื่ องใน

งวดปัจจุบัน เช่น การเปล่ียนแปลงระบบที่ ท าให้กิจการได้รับรายงานใหม่อาจไม่มีผลกระทบต่อ

ความเกี่ ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในงวดก่อน อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงที่ มี

ผลต่อข้อมูลที่ เกบ็สะสมไว้หรือท าให้ข้อมูลถูกค านวณแตกต่างไปจากเดิมมีผลต่อความเกี่ ยวข้อง

ของหลักฐานการสอบบัญชีดังกล่าว 

การควบคุมที่ ไม่เปลี่ ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)) 

ก37. การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชี ว่าจะเชื่ อถือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบ 

ในงวดก่อนหรือไม่ส าหรับการควบคุมที่  

(ก) ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงไปหลังจากที่ ได้มีการทดสอบในงวดก่อน และ 

(ข) ไม่ใช่การควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้น ระยะเวลาที่ จะทดสอบ 

การควบคุมดังกล่าวใหม่นั้น กข็ึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเช่นกัน แต่อย่างไร

กต็าม ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยทุกปีที่ สาม ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  14(ข) 

ก38. โดยทั่วไป หากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอยู่ในระดับที่

สูงขึ้ น หรือการเชื่ อถือในการควบคุมมีสูงขึ้ น ช่วงห่างของระยะเวลาที่ จะทดสอบใหม่กจ็ะสั้นลง 

ปัจจัยที่ อาจท าให้ช่วงห่างของระยะเวลาในการทดสอบใหม่ลดลง หรือก่อให้เกิดความไม่เชื่ อถือใน

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

• สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ มีข้อบกพร่อง 

• กระบวนการการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการที่ มีข้อบกพร่อง 

• การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเป็นการปฏบิัติด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ 

• การเปลี่ ยนแปลงบุคลากร ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการน าการควบคุมไปปฏบิัติ 

• สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไปที่ บ่งชี้ถึงความจ าเป็นของการเปลี่ ยนแปลงการควบคุม 

• การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีข้อบกพร่อง 
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ก39. เมื่ อมีการควบคุมเป็นจ านวนมากที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจเชื่ อถือในหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจาก  

การตรวจสอบในงวดก่อน การทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละคร้ังจะให้ข้อมูล

เกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลต่อเนื่ องของสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่ งมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้สอบบัญชีว่าการเชื่ อถือหลักฐานที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  16-17) 

ก40. การตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจากวิธีการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี เป็นข้อบ่งชี้ที่ หนักแน่นว่าการควบคุมภายในมีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ 

ก41. แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมยอมรับว่า อาจมีการปฏิบัติ 

ที่ แตกต่างไปจากการควบคุมที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งการปฏิบัติที่ แตกต่างไปจากการควบคุมที่ ก าหนดไว้

อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย เช่น การเปล่ียนแปลงบุคลากรหลัก ความผันผวนของปริมาณรายการ

ตามฤดูกาลที่ มีนัยส าคัญ และข้อผิดพลาดของบุคลากร อัตราการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม 

การควบคุมโดยเฉพาะเมื่ อเปรียบเทียบกับอัตราที่ ผู้ สอบบัญชีคาดการณ์ไว้ อาจบ่งชี้ ในเร่ือง 

ความไม่น่าเชื่ อถือของการควบคุมที่ จะช่วยลดความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ 

วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6 และ 18) 

ก42. ย่อหน้าที่  18 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระส าหรับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ โดยไม่ค านึงถึง

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ส าหรับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระอาจได้

ปฏิบัติไปแล้ว เนื่ องจากย่อหน้าที่  6 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ

เพิ่ มเติมซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบ

และปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 

• เมื่ อการออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6 

ไม่ได้รวมถึงวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ หรือ 

• ส าหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลซึ่ งไม่ได้

เป็นประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ แต่ถูก

ระบุว่ามีสาระส าคัญตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)33 

• ข้อก าหนดนี้ สะท้อนให้เห็นความจริงที่ ว่า (ก) การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีเป็น

การใช้ดุลยพินิจ ดังนั้น อาจไม่สามารถระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้ทั้งหมด และ (ข) มีข้อจ ากัดสืบเนื่ องเกี่ ยวกับการควบคุม

ภายใน ซึ่ งรวมถึง การแทรกแซงของผู้บริหาร 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  36 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก42ก. ไม่มีความจ าเป็นต้องทดสอบสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ทุกเร่ืองในประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ  ในการออกแบบวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระที่ จะปฏิบัติ การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ที่ มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะมีสาระส าคัญ (หาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกดิขึ้น) อาจช่วยในการระบุลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบที่ จะปฏบิัติ 

ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

ก43. ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่า 

• การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่ จะลด

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบให้อยู่ในระดับต า่พอที่ จะยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ การประเมิน

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานการสอบบัญชีจากการทดสอบ 

การควบคุม 

• การทดสอบรายละเอยีดเพียงอย่างเดียวเป็นวิธทีี่ เหมาะสม 

• การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบร่วมกับการทดสอบรายละเอียด

เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ที่ ดีที่ สุด 

ก44. โดยทั่วไป การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการที่ เหมาะส าหรับ

รายการที่ มีปริมาณมากที่ มีแนวโน้มที่ สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

52034 ได้ให้ข้อก าหนดและแนวทางในการน าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบไปปฏบิัติในการสอบบัญชี 

ก45. ลักษณะของการประเมินความเสี่ ยงและหรือลักษณะของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้มี 

ความเกี่ ยวข้องกับการออกแบบการทดสอบรายละเอียด เช่น ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ ยวกับ

ความมีอยู่จริงหรือการเกิดขึ้ นจริง ผู้ สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากจ านวนเงินที่ รวมอยู่ใน 

งบการเงินและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ในทางกลับกนั ในการทดสอบรายละเอียด

เกี่ ยวกบัความครบถ้วน ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากรายการที่ คาดว่าจะรวมอยู่ในจ านวนเงินใน

งบการเงินที่ เกี่ ยวข้องและตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีอยู่ในงบการเงินจริงหรือไม่  

ก46. เนื่ องจากการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้

ค านึงถึงการควบคุมภายในที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนว่าจะทดสอบ ดังนั้น ขอบเขตของการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระจะมากขึ้ น เมื่ อผลจากการทดสอบการควบคุมไม่เป็นที่ น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม  

การขยายขอบเขตของการตรวจสอบจะมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่ อวิธีการตรวจสอบนั้นมี 

ความเกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงนั้น 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก47. ในการออกแบบการทดสอบรายละเอียด ขอบเขตของการทดสอบโดยทั่วไปถือตามแนวคิดใน 

เร่ืองขนาดของตัวอย่าง อย่างไรกต็าม ปัจจัยอื่ นยังคงเกี่ ยวข้องรวมถึงการใช้วิธีเลือกการทดสอบ

อื่ นซึ่ งอาจมีประสทิธผิลกว่า โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 35 

การพิจารณาว่าจะใช้การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก48. การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกมักมีความเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร ได้ให้การรับรองไว้ที่

เกี่ ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีและส่วนอื่ นที่ เป็นเร่ืองยอดคงเหลือทางบัญชี แต่ไม่จ าเป็นต้อง

จ ากัดเฉพาะเพียงยอดคงเหลือทางบัญชี เท่านั้ น เ ช่น ผู้ สอบบัญชีอาจขอค า ยืนยันจาก

บุคคลภายนอกเกี่ ยวกับลักษณะเง่ือนไขของข้อตกลง สัญญา หรือรายการระหว่างกิจการกับ

บุคคลภายนอก วิธกีารขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังอาจท าให้ได้รับหลักฐานเกี่ ยวกับ

การไม่เกิดขึ้นของเง่ือนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การขอค ายืนยันเพื่ อยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงอื่ นที่

อาจเกี่ ยวข้องกับการตัดยอดรายได้ของกิจการ สถานการณ์อื่ นๆ ที่ วิธีการขอค ายืนยันจาก

บุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ รวมถึง 

• ยอดคงเหลือธนาคาร และข้อมูลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัความสมัพันธก์บัธนาคาร 

• ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า และเงื่ อนไขของสญัญา 

• สนิค้าคงเหลือซึ่ งเกบ็ไว้โดยบุคคลที่ สาม ณ คลังสนิค้าทณัฑบ์นเพื่ อการผลิต หรือสนิค้าฝากขาย 

• เอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่ เก็บรักษาโดยที่ ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงิน เพื่ อ  

การรักษาดูแลทรัพย์สนิหรือเพื่ อเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกนั 

• เงินลงทุนที่ เกบ็รักษาดูแลโดยบุคคลที่ สาม หรือเงินลงทุนที่ ซื้ อจากนายหน้าซื้ อขาย ซึ่ งยัง 

ไม่มีการส่งมอบกนั ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

• จ านวนเงินที่ เป็นหนี้กบัผู้ให้กู้ รวมถึงเง่ือนไขการช าระคืนและข้อจ ากดัที่ เกี่ ยวข้อง  

• ยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า และเงื่ อนไขของสญัญา 

ก49. ถึงแม้ว่าการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในบางเร่ือง ยังมีสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางเร่ืองที่ การขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความเกี่ ยวข้องน้อย เช่น การขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัความสามารถในการเรียกเกบ็

หนี้ของยอดคงเหลือลูกหนี้ น้อยกว่าในเร่ืองความมีอยู่จริง 

ก50. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ ท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ ง

อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองอื่ นด้วย ตัวอย่างเช่น การขอค ายืนยันยอดคงเหลือ

ธนาคารมักรวมการขอข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินอื่ น 

ทั้งนี้  ข้อพิจารณาดังกล่าวอาจมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีว่าจะขอค ายืนยันจากบุคคล 

ภายนอกหรือไม่ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  10 
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 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก51. ปัจจัยที่ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็น

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือไม่รวมถึง 

• ความรู้ ในเร่ืองที่ ขอค ายืนยันของผู้ ให้ค ายืนยัน ผลการตอบกลับจะมีความน่าเชื่ อถือกว่า 

หากผู้ให้ค ายืนยันมีพื้นฐานความรู้ เกี่ ยวกบัข้อมูลที่ ขอค ายืนยัน 

• ความสามารถหรือความเตม็ใจของผู้ให้ค ายืนยันในการตอบค ายืนยัน เช่น ผู้ให้ค ายืนยัน 

o อาจไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการตอบการขอค ายืนยัน 

o อาจพิจารณาว่าการตอบค ายืนยันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสยีเวลา  

o อาจมีความกังวลเกี่ ยวกับภาระหนี้ สินในทางกฎหมายที่ อาจเกิดขึ้ นจากการตอบ

ค ายืนยัน 

o อาจบันทกึบัญชีในสกุลเงินที่ ต่างกนั หรือ  

o อาจด าเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ การตอบกลับการขอค ายืนยันไม่ใช่งานที่ มี

นัยส าคัญในการท างานประจ าวัน 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ ให้ค ายืนยันอาจไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับแบบง่าย ๆ หรือ

พยายามที่ จะจ ากดัความน่าเชื่ อถือของการตอบกลับ 

• ความเที่ ยงธรรมของผู้ให้ค ายืนยัน หากผู้ให้ค ายืนยันเป็นบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องกันกับ

กจิการ การตอบกลับอาจมีความน่าเชื่ อถือน้อยลง 

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก52. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบโดยเนื้ อหาสาระที่ เกี่ ยวกับกระบวนการปิดงบการเงิน

ของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนในกระบวนการรายงานทางการเงินของกิจการ

และความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก53. ย่อหน้าที่  21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระ ซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเป็นการเฉพาะ หลักฐานการสอบบัญชี 

ในรูปแบบของค ายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ ผู้ สอบบัญชีได้รับโดยตรงจากผู้ ให้ค ายืนยันที่ มี 

ความเหมาะสมอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือในระดับสูง 

ซึ่ งผู้สอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ มีนัยส าคัญไม่ว่าจะเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เช่น หากผู้สอบบัญชีระบุว่า

ฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้ความกดดันในการท าก าไรให้เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ อาจมีความเสี่ ยงที่  

ฝ่ายบริหารอาจเพิ่ มยอดขายโดยการรับรู้รายได้ที่ ไม่เหมาะสมจากสัญญาการขายที่ ยังไม่สามารถรับรู้

รายได้ หรือการรับรู้รายได้จากการขายก่อนการส่งมอบสินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

อาจออกแบบการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเพื่ อยืนยันทั้งยอดคงเหลือและรายละเอียดของ

ข้อตกลงในการขาย รวมถึง วันที่  สิทธิในการคืนสินค้า และเง่ือนไขการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการสอบถามผู้ที่ ไม่เกี่ ยวข้องทางการเงินภายในกิจการถึงการเปล่ียนแปลงของ

ข้อตกลงในการขาย และเง่ือนไขการส่งมอบนั้นมีประสิทธิผลในการเสริมการขอค ายืนยันจาก

บุคคลภายนอกดังกล่าว 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22-23) 

ก54. โดยส่วนใหญ่ หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ได้จากการตรวจสอบใน

งวดก่อนให้หลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีเลยส าหรับงวดปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้น เช่น ความเห็นในทางกฎหมายที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน

เกี่ ยวกับโครงสร้างธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่ งไม่มีการเปล่ียนแปลงอาจมี 

ความเกี่ ยวข้องในงวดปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว การใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระที่ ได้ท าในงวดก่อนโดยที่ หลักฐานและเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องไม่ได้เปล่ียนแปลงไปอาจมี

ความเหมาะสม ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีตรวจสอบในงวดปัจจุบันเพื่ อให้มั่นใจว่าเร่ืองดังกล่าว

ยังมคีวามเกี่ ยวข้องที่ ต่อเนื่ อง 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นการมีประสิทธิผลในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ

ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และเปรียบเทียบและกระทบยอดข้อมูลเกี่ ยวกับยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้นงวดกบัข้อมูลที่ สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ ณ ช่วงระหว่างกาลเพื่ อ 

(ก) ระบุยอดที่ มีความผิดปกติ  

(ข) ตรวจสอบยอดดังกล่าว และ 

(ค) ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือทดสอบรายละเอียดเพื่ อทดสอบ

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ท าการตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวด 

ก56. การตรวจสอบเนื้ อสาระที่ ท าในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยไม่ใช้วิธีตรวจสอบเพิ่ มเติมใน

ภายหลังจะเพิ่ มความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

อาจมีอยู่ ณ วันสิ้นงวด ความเสี่ ยงดังกล่าวเพิ่ มขึ้นหากช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่มีระยะเวลายาวขึ้ น 

การพิจารณาว่าจะตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือไม่ ผู้สอบบัญชีควร

พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  

• สภาพแวดล้อมการควบคุมหรือการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความพร้อมของข้อมูลภายหลังวันที่ ตรวจสอบระหว่างกาลที่ มีความจ าเป็นต่อวิธีการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

• วัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

• ลักษณะของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี และสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระหรือการใช้วิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมที่ เหมาะสม เพื่ อให้ครอบคลุม 

ช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่เพื่ อลดความเสี่ ยงที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีอยู่  

ณ วันสิ้นงวดจะไม่ถูกตรวจพบ 
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ก57. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้ อาจมีอิทธิพลต่อการพิจารณาว่าจะใช้การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวดหรือไม่ 

• ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีสามารถที่ จะ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ในเร่ืองของจ านวน ความมีนัยส าคัญ โดย

เปรียบเทยีบ และองค์ประกอบ  

• วิธีการส าหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี

ดังกล่าวในช่วงระหว่างกาลและการตัดยอดการบันทึกบัญชีที่ เหมาะสมของกิจการม ี

ความเหมาะสมหรือไม่ 

• ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินสามารถที่ จะให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและรายการในช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอหรือไม่

เพื่ อที่ จะตรวจสอบ 

(ก) รายการหรือการบันทึกที่ มีความผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ (รวมถึงรายการที่ เกิดขึ้น  

ณ วันสิ้นงวด หรือใกล้วันสิ้นงวด)  

(ข) สาเหตุของการผันผวนที่ มีนัยส าคัญอื่ น หรือการไม่เกิดการผันผวนตามที่ ได้

คาดการณ์ไว้ และ 

(ค) การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก58. เมื่ อผู้สอบบัญชีสรุปว่าต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระที่ ได้เคยวางแผนไว้เพื่ อครอบคลุมระยะเวลาที่ เหลืออยู่ เนื่ องจากตรวจพบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้ การปรับเปล่ียน

ดังกล่าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรือการปฏิบัติวิธีเดียวกับที่ เคยปฏิบัติในช่วงการตรวจสอบ

ระหว่างกาลส าหรับ ณ วันสิ้นงวด 

ควำมเพียงพอของกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก59. การประเมินความเหมาะสมของการแสดงรายการ การเตรียมการและเนื้อหาในงบการเงินรวมถึง 

การพิจารณาค าศัพท์ที่ ใช้ให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ระดับของ

รายละเอียดที่ เปิดเผย การจัดรวมหรือการจัดแยกย่อยของจ านวนเงิน และเกณฑ์ที่ ใช้ในการ

ก าหนดจ านวนเงิน 

กำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของหลกัฐำนกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  25-27) 

ก60. การตรวจสอบงบการเงินเป็นกระบวนการที่ สะสมและมีการท าซ า้ เมื่ อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบ

บัญชีตามแผนงานที่ ได้วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับอาจท าให้ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียน

ลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของการตรวจสอบจากที่ ได้วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูล

ที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง เช่น  
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• จ านวนของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ผู้สอบบัญชีตรวจพบโดยวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระอาจเปล่ียนแปลงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยงและ

อาจบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ 

• ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงข้อบกพร่องของบันทึกทางบัญชี หรือการบันทึกบัญชีที่ ขัดแย้งกับ

หลักฐานหรือไม่มีหลักฐานประกอบ 

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ท าในขั้นของการสอบทานข้อมูลโดยรวมอาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยง

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ไม่พบก่อนหน้านี้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องประเมินแผนการตรวจสอบใหม่โดยพิจารณาจาก  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ที่ ได้มีการ

พิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนและผลกระทบต่อส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ และสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) อธบิายถึงแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบัการปรับเปล่ียน

การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 36 

ก61. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสมมติได้ว่า เหตุการณ์การทุจริตหรือข้อผิดพลาดเป็นเหตุการณ์เดียวที่

เกิดขึ้น ดังนั้น การพิจารณาว่าการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะมีผลอย่างไรต่อ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้จึงเป็น เร่ือง

ส าคัญในการก าหนดว่าการประเมินความเสี่ ยงยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

ก62. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้ มีอิทธิผลต่อดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

• ความมีนัยส าคัญของโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ และโอกาสที่ จะมีผลกระทบที่ มีสาระส าคัญต่องบการเงิน ทั้งในแต่ละรายการ

หรือเมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื่ นๆ ที่ อาจเกดิขึ้น 

• ความมีประสิทธิผลของการตอบสนองของฝ่ายบริหารและความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง 

• ประสบการณ์ที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ ยวกับโอกาสของการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงในเรื่ องที่ มีลักษณะคล้ายกนั 

• ผลจากการปฏิบัติวิธีตรวจสอบ รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวท าให้ทราบถึงการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดหรือไม่ 

• แหล่งข้อมูลและความเชื่ อถือได้ของข้อมูลที่ มีอยู่ 

• ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชี 

• ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง รวมทั้งและระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

 
36
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  5331 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

เอกสำรหลกัฐำน (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

ก63. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดท า

เอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ รวมถึง 

ระบบการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของข้อมูลที่ ได้จากกิจการ และวิธีการตรวจสอบ

และเทคโนโลยีที่ ใช้ในการตรวจสอบ 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 500 “หลกัฐำนกำรสอบบญัชี” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6)  

ก1. หลักฐานการสอบบัญชี เป็นเร่ืองจ าเป็นที่ ใช้สนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้ สอบบัญชี 

หลักฐานการสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ 

อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบ 

ในงวดก่อน (ท าให้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี

ความเกี่ ยวข้องและเชื่ อถือได้ส าหรับการตรวจสอบในงวดปัจจุบันระบุได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใด

เกิดขึ้ นหรือไม่ตั้ งแต่การตรวจสอบงวดก่อน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบในงวดปัจจุบัน) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงาน

ส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน นอกจากแหล่งข้อมูลทั้งภายใน

และภายนอกกิจการแล้ว บันทึกทางบัญชีของกิจการ ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐาน 

การสอบบัญชี นอกจากนั้น ข้อมูลที่ อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจจัดท าโดยการใช้ผลงาน

ของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและ

สอดคล้องกันกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึงข้อมูลที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ นอกจากนี้  ในบางกรณีการขาดหายไปของข้อมูล (เช่น การที่ ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะ

จัดท าค ารับรองของผู้บริหาร) กถ็ือเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกนั 

... 

วธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชี  

... 

การสงัเกตการณ์ 

ก17. การสังเกตการณ์ประกอบด้วยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ ผู้อื่ นกระท า เช่น ผู้สอบบัญชี

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าที่ กระท าโดยพนักงานของกิจการ หรือการสังเกตการณ์การปฏิบัติ

ตามการควบคุม การสงัเกตการณ์ให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัผลการปฏบิัติตามขั้นตอนหรือ

วิธ ีการ แต่มีข้อจ าก ัดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาที่ ท าการสังเกตการณ์เท่านั้น และถูกจ าก ัดโดย

ข้อเทจ็จริงที่ ว่าการถูกสังเกตการณ์อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอน  

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติมในการสังเกตการณ์การตรวจนับ

สนิค้าคงเหลือ 
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มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 501 “หลกัฐำนกำรสอบบญัชี – ขอ้พิจำรณำเพิม่เติมเฉพำะ

รำยกำร” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

สินคำ้คงเหลือ 

การเขา้สงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก))  

... 

ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกีารของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)(1))  

ก4. เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องในการประเมินแผนการตรวจนับและวิธีการของผู้บริหารที่ ใช้ในการบันทึกและ  

การควบคุมการตรวจนับสนิค้าคงเหลือได้รวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องเหล่านี้ ไว้แล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

• การน ากิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เช่น การรวบรวมบันทึกการตรวจนับ

สินค้าคงเหลือที่ ใช้แล้ว การจัดการในส่วนของบันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่ ยังไม่ได้ใช้ 

วิธกีารตรวจนับ และวิธกีารตรวจนับซ า้ 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 530 “กำรเลือกตวัอย่ำงในกำรสอบบญัชี” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

กำรก ำหนดตวัอย่ำง ขนำดและกำรเลือกรำยกำรเพือ่ทดสอบ 

การก าหนดตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

... 

ก7. ในการพิจารณาลักษณะของประชากรส าหรับการทดสอบการควบคุมนั้น ผู้สอบบัญชีจะประเมิน

อัตราความเบี่ ยงเบนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

หรือจากการตรวจสอบรายการที่ เลือกมาจ านวนน้อยจากประชากรทั้งหมด การประเมินนี้ท าเพื่ อ

ก าหนดตัวอย่างในการสอบบัญชีและเพื่ อก าหนดขนาดตัวอย่าง... 

... 

ภำคผนวก 2 (อำ้งถึงย่อหนำ้ที่ ก11) 

ตวัอย่ำงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนำดตวัอย่ำงส ำหรบักำรทดสอบกำรควบคุม 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ในการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบการควบคุม  

ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ ร่วมกัน โดยถือว่าผู้สอบบัญชีจะไม่เปล่ียนแปลงลักษณะ
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วิธีการ หรือระยะเวลาที่ จะทดสอบการควบคุม หรือแนวทางการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

ปัจจัย 1.  การเพิ่ มขึ้ นของขอบเขตการตรวจสอบซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการประเมินความเสี่ ยงของ 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงโดยรวมการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องไว้ด้วยแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผล

ของการปฏบิัติตามการควบคุม 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 550 “บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

... 

การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

การหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก9. เร่ืองที่ อาจกล่าวถึงในการหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถึง 

• ... 

• การให้ความส าคัญของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลต่อการระบุ การบันทกึบัญชี

ที่ เหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน (ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั) และความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารจะไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

... 

การระบุบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)) 

... 

ก12. อย่างไรกต็าม ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กัน กิจการอาจไม่มีระบบสารสนเทศส าหรับเร่ืองดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นนี้  อาจเป็นไปได้ที่

ผู้ บริหารจะไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันทั้งหมด  ถึงกระนั้น  

ผู้สอบบัญชียังคงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการสอบถามข้อมูล ตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  13 

เนื่ องจากผู้บริหารอาจตระหนักถึงบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันตามความหมายที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวค าถามของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการระบุ

ถึงบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันของกิจการ ถือเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการประเมินความเสี่ ยงและ

กจิกรรมที่ เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) เพื่ อให้
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ได้มาซึ่ งข้อมูลเกี่ ยวกบัโครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของกจิการ การก ากบัดูแลและรูปแบบธุรกิจ

ของกจิการ 

• ผู้เป็นเจ้าของกจิการและโครงสร้างการจัดการ 

• ประเภทของเงินลงทุนที่ กจิการก าลังลงทุนในปัจจุบันและวางแผนจะลงทุน และ 

• การจัดโครงสร้างขององค์กร และการจัดหาเงินทุน 

ส าหรับกรณีที่ มีความสัมพันธ์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารมักจะตระหนักถึงความสัมพันธ์

ดังกล่าวหากความสัมพันธ์นั้นมีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจต่อกิจการ การสอบถามของผู้สอบบัญชีจะ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้ นถ้าเน้นว่าบุคคลหรือกิจการที่ กิจการมีรายการค้าที่ มีนัยส าคัญด้วย หรือมี 

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีนัยส าคัญ เป็นบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือไม่ 

... 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก20. กิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเลก็มักจะมีความเป็นทางการค่อนข้างน้อย และกิจการขนาด

เล็กอาจไม่มีระบบ ซึ่ งถูกบันทึกไว้เพื่ อใช้จัดการความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจขจัดความเสี่ ยงบางประการที่ เกิดจากรายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือโอกาสที่ จะเพิ่ มความเสี่ ยงดังกล่าว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิง

รุกในทุกด้านที่ ส าคัญของรายการดังกล่าว ส าหรับกิจการประเภทนี้  ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันและการควบคุมที่ อาจมีอยู่  

โดยการสอบถามผู้บริหารร่วมกับการใช้วิธีการอื่ น เช่น การสงัเกตการณ์การก ากบัดูแลและกิจกรรม 

การสอบทานต่าง ๆ ของผู้บริหาร และการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง 

... 

การใชข้อ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกันร่วมกันในกลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  17) 

ก28. ข้อมูลที่ ส าคัญเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาจ

ใช้ร่วมกนัได้ เช่น 

• การระบุบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• ลักษณะของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• ความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกั นที่ มีนัยส าคัญหรือมี 

ความซับซ้อนซึ่ งอาจถูกก าหนดให้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญต้องพิจารณาเป็นพิเศษใน 

การตรวจสอบ โดยเฉพาะรายการที่ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีส่วนเกี่ ยวข้อง

ในทางการเงิน 

... 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

กำรตอบสนองต่อควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั

ควำมสมัพนัธแ์ละรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

... 

ก34. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีโดยไม่ทดสอบการควบคุมของ

กิจการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันนั้นเหมาะสมแล้ว 

ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์อาจ

เป็นไปไม่ได้ที่ จะได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน จากการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวตัวอย่ างเช่น  

ถ้ารายการระหว่างกิจการกับกิจการภายในกลุ่มกิจการมีจ านวนมาก และข้อมูลจ านวนมากที่

เกี่ ยวข้องกับรายการดังกล่าว เกิดขึ้ น บันทึก ประมวลผล หรือรายงานผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ภายในระบบข้อมูลเดียวกนั ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นไปไม่ได้ที่ จะออกแบบวิธกีารตรวจสอบ

เนื้อหาสาระที่ มีประสิทธิภาพ ที่ จะสามารถลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับรายการดังกล่าวให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ ส าหรับสถานการณ์

ดังกล่าว เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ที่ ก าหนดให้ผู้สอบ

บัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิภาพ

ของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 37 ผู้ สอบบัญชี ต้องทดสอบการควบคุมของกิจการเกี่ ยวกับ 

ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกบัญชีเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 540 (ปรบัปรุง) “กำรตรวจสอบประมำณกำรทำงบญัชี 

และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้ง” 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดมาตรฐานและให้แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกบั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานนี้ ได้รวมข้อก าหนดและแนวทางซึ่ งอ้างอิงหรือ

ครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)38 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8(ข) 
38
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

33039 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45040 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50041 และมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการประยุกต์เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังให้ข้อก าหนดและแนวทางส าหรับการประเมินข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง และข้อบ่งชี้ ถึง

ความล าเอยีงที่ อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

ลกัษณะของประมำณกำรทำงบญัชี 

2. ประมาณการทางบัญชีแตกต่างกันไปได้มากในเร่ืองลักษณะและเมื่ อจ านวนเงินไม่สามารถสังเกต

โดยตรงได้ ผู้บริหารต้องจัดท าประมาณการทางบัญชี การวัดมูลค่าของจ านวนเงินดังกล่าวอยู่

ภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งสะท้อนให้เห็นข้อจ ากัดสืบเนื่ องในเร่ืองความรู้ หรือ

ข้อมูล  ข้อจ ากัดนั้นก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจและความผันแปรในผลลัพธ์จากการวัดมูลค่า  

กระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวข้องกับการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการที่ ใช้ข้อสมมติ

และข้อมูลที่ ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและสามารถท าให้เกิดความซับซ้อนในการวัดมูลค่า  

ผลกระทบจากความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นที่ มีต่อการวัดมูลค่า 

ของจ านวนเงินดังกล่าวท าให้เกิดข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก1-ก6 และ ภาคผนวก 1) 

3. แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้กับประมาณการทางบัญชีทั้งหมด แต่ระดับของความไม่

แน่นอนของประมาณการทางบัญชีนั้นจะแตกต่างกันไปได้มาก ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของการประเมินความเสี่ ยงและการตรวจสอบเพิ่ มเติมซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

นี้จะแตกต่างกนัไปตามความไม่แน่นอนของประมาณการและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ประมาณการทางบัญชีบางประเภทอาจมีความไม่

แน่นอนของประมาณการต ่ามากซึ่ งขึ้ นอยู่กับลักษณะของประมาณการ ความซับซ้อน และการใช้ 

ดุลยพินิจในการจัดท าประมาณการที่ ต ่ามาก ส าหรับประมาณการทางบัญชีดังกล่าวนี้  วิธีการ

ประเมินความเสี่ ยงและการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะไม่ถูก

คาดหวังให้ครอบคลุมกว้าง เมื่ อความไม่แน่นอนของประมาณการหรือความซับซ้อนหรือการใช้ 

ดุลยพินิจสูงมาก วิธีการดังกล่าวจะถูกคาดหวังให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ให้แนวทางว่าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีสามารถวัดระดับได้อย่างไร (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก7) 

แนวคิดที่ส ำคญัของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ก าหนดให้แยกการประเมินความ

เสี่ ยงสืบเนื่ องแยกส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

 
39
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

40
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 

41
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ระบุในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ระบุไว้42ประมาณการทางบัญชีเพื่ อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

540 (ปรับปรุง) ข้อสงสยัในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อาจมีสาระส าคัญ ที่ อยู่ภายใต้หรือผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน 

การใช้ดุลยพินิจและ ปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ น รวมถึงความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย ตามที่ ได้อธบิายใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20043 ความเสี่ ยงสืบเนื่ องส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

และของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องบางเร่ืองสูง

กว่าเร่ืองอื่ นๆ ด้วยเหตุนี้  การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องขึ้ นอยู่กับระดับที่ ปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ อง

กระทบต่อความเป็นไปได้หรือความมีสาระส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึง

ความแตกต่างกันในการวัดระดับที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกับความหลากหลาย

ในระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก9 ก65-ก66 ภาคผนวก 1) 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อ้างถึงข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564) และ รหัส 330 และให้แนวทางที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเน้นถึงความส าคัญของ 

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี รวมถึง  

การตัดสนิใจว่า 

• มีการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีต้องระบุตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564) ซึ่ งผู้ สอบบัญชีถูกก าหนดให้ประเมินการออกแบบและพิจารณาว่า 

การควบคุมนั้นได้มีการน าไปปฏบิัติหรือไม่ 

• จะทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ยังก าหนดให้แยกการประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกส าหรับประมาณการทางบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ในการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องค านึง

ว่ามีวิธีการตรวจสอบใดเพื่ อพิจารณาความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เชื่ อถือ

ตามแผนที่ วางไว้  ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุม หรือไม่ตั้งใจที่ จะพึ่ งพาความมีประสิทธิผลของการด าเนินการตามการควบคุม  

การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชีต้องเป็นแบบที่ ท าให้การประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเท่ากับการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง 

ไม่สามารถน าความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในไปลดความเสี่ ยงจาก  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  31 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

ย่อหน้าที่  ก40 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ผู้ สอบบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบังบการเงินบางเร่ืองได้44 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เน้นว่าวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชี (รวมถึงการทดสอบ

การควบคุมภายในเมื่ อเหมาะสม) ต้องตอบสนองต่อเหตุของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ

ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องรายการใดรายการหนึ่ งหรือมากกว่า รวมถึงผลกระทบ

ต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี 

8. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ อง และความส าคัญของเร่ืองนี้

เพิ่ มขึ้นเมื่ อประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ สงูกว่า หรือ

ได้รับผลกระทบจากความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ มากกว่า รวมถึงได้รับผลกระทบจากปัจจัย

เสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น ในท านองเดียวกัน การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

เป็นสิ่ งส าคัญเมื่ อมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากความล าเอียงของ

ผู้ บริหารหรือจากการทุจริตปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ น  ตราบเท่าที่ เ ร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อ 

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องเพิ่ มสงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11) 

... 

... 

วตัถุประสงค ์

... 

ค ำจ ำกดัควำม 

... 

ขอ้ก ำหนด 

วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

13. เมื่ อท าความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องและระบบการควบคุมภายในของกิจการตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564)45 ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี้ ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการ 

ทางบัญชีของกิจการ วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจนั้นต้องปฏิบัติในขอบเขตที่

จ าเป็นเพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ สามารถให้หลักเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการระบุและประเมิน 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี”, ภาคผนวก 3 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  3, 5-6,9, 11-12, 15-17 และ 20-2119-27 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19-ก22) 

การท าความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ และแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ก) รายการต่าง ๆ ของกิจการ รวมถึงเหตุการณ์ หรือและเง่ือนไขอื่ นที่ อาจน าไปสู่ความจ าเป็น

หรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่ จะต้องรับรู้หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

(ข) ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี  (รวมถึง

เกณฑก์ารรับรู้รายการ ปัจจัยพื้นฐานในการวัดมูลค่า รวมทั้งข้อก าหนดในการแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง) และวิธีการที่ ผู้ สอบบัญชีน ามาใช้กับลักษณะและ

สถานการณ์ของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงวิธีการที่ รายการ เหตุการณ์ หรือ

เง่ือนไขนั้นขึ้นอยู่กบัหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องมีผลกระทบกบัข้อสงสัยใน

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก25) 

(ค) ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ  

ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกรอบของกฎหมายที่ สัมพันธ์กบัการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวัง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26) 

(ง) ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องที่ ผู้สอบบัญชีคาดว่า

รวมอยู่ในงบการเงินของกิจการ โดยมีพื้ นฐานมาจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่

กล่าวในย่อหน้าที่  13(ก)–(ค) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

การท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในของกิจการ 

(จ) ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและการก ากับดูแลที่ กิจการมีอยู่ในกระบวนการจัดท า

รายงานทางการเงินของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก28-ก30) 

(ฉ) วิธีการที่ ผู้บริหารใช้ระบุความจ าเป็นและประยุกต์ทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีมาใช้ รวมถึงการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31) 

(ช) กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการที่ ระบุและก าหนดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับประมาณ

การทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก33) 

(ซ) ระบบสารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมถึง 

(1) สารสนเทศเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องส าหรับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

เดินทางผ่านระบบสารสนเทศของกจิการอย่างไรประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือ

เง่ือนไขที่ มีนัยส าคัญต่องบการเงินซึ่ งอาจน าไปสู่ความจ าเป็นหรือการเปล่ียนแปลงใน

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก34-ก35) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

(2) ส าหรับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว ผู้บริหาร 

ก. ระบุวิธีการ ข้อสมมติ หรือแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและความจ าเป็นส าหรับ 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

อย่างไร เพื่ อให้เหมาะสมกับแม่บทการรายงานทางการเงิน รวมถึงวิธีการที่

ผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36-ก37) 

1. เลือก หรือออกแบบ และวิธีการที่ น ามาใช้ รวมถึงการใช้แบบจ าลอง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก39) 

2. เลือกข้อสมมติที่ ใช้ รวมถึงการพิจารณาทางเลือกและระบุข้อสมมติที่ มี

นัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40-ก43) 

3. เลือกข้อมูลที่ ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44) 

ข. ท าความเข้าใจระดับความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร ซึ่ งรวมถึง 

การพิจารณาจากช่วงของผลจากการวัดมูลค่าที่ อาจเป็นไปได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก45) 

ค. ระบุความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร ซึ่ งรวมถึงการเลือกค่าประมาณ

แบบจุดและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก46-ก49) 

(ฌ) การควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมควบคุม46 ที่ ระบุไว้ในกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ

การตรวจสอบกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร ตามที่ ได้กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่  13(ซ)(2) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50-ก54) 

(ญ) วิธีการที่ ผู้บริหารสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดก่อนและตอบสนองต่อผล

จากการสอบทานนั้น 

14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดก่อน หรือผลจากการประมาณใหม่

ในเวลาต่อมาตามที่ ควร (หากเป็นไปได้) เพื่ อช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงรูปแบบ

ของประมาณการทางบัญชีเมื่ อก าหนดลักษณะและขอบเขตของการสอบทาน การสอบทานดังกล่าว

ไม่ได้มีเจตนาที่ น าไปสู่การตั้งค าถามต่อดุลยพินิจในการประมาณการทางบัญชีที่ ผ่านมา ซึ่ ง

เหมาะสมตามข้อมูลที่ ได้มาในช่วงเวลาจัดท าประมาณการดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก55-ก60) 

... 

กำรระบุและกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ที่ได้

ประเมินไว ้

16. ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

 
46

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก)(1)-(4) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องแยกจากความเสี่ ยงจาก 

การควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้  ซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)47 ผู้สอบบัญชีต้องแยกประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและ

ความเสี่ ยงจากการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  ในการระบุความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญและในการประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก64-ก71) 

(ก) ระดับของประมาณการทางบัญชีภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการ และ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก72-ก75) 

(ข) ระดับของเร่ืองต่อไปนี้ ที่ ได้รับผลกระทบจากความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ  หรือปัจจัย 

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก76-ก79) 

(1) การเลือกและการน าวิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลไปใช้ในการจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชี หรือ 

(2) การเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องใน 

งบการเงิน 

17. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ระบุหรือประเมินไว้ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  16 ว่าเร่ืองใดที่ มีนัยส าคัญ48 

ถ้าผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญอยู่จริง ผู้สอบบัญชีต้องระบุการควบคุมที่ ท า

ความเข้าใจการควบคุมของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวกับตอบสนองต่อความเสี่ ยง

นั้น49 และประเมินว่าการควบคุมดังกล่าวได้มีการออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ และ

พิจารณาว่าได้น าไปปฏบิัติหรือไม่50 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก80) 

... 

19. ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33051 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและทดสอบ

เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ  

การปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเมื่ อ 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้ สอบบัญชีได้คาดการณ์ว่าการควบคุมมี 

การปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิล หรือ 

(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 
47
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  25 และ 2631 และ 34 

48
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  3227 

49
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก)(1)29 

50
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  26(ก) 

51
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

การทดสอบการควบคุมของผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องตอบสนองต่อเหตุผลสนับสนุนการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับประมาณการ 

ทางบัญชี ในการออกแบบและด าเนินการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ น เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้ให้ระดับความน่าเชื่ อถือใน  

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น52 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก85-ก89) 

... 

ขอ้พิจารณาอื่นเกีย่วกบัหลกัฐานการสอบบญัชี 

30. เมื่ อได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ใช้

เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 500 

เมื่ อใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหาร ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ในย่อหน้าที่  21-29 อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญ

ซึ่ งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  

8(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ในการประเมินผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมได้รับผลกระทบจากการประเมินของ

ผู้สอบบัญชีต่อความรู้ความสามารถและความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญ ความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

ในลักษณะของงานที่ ท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญ และความคุ้นเคยของผู้สอบบัญชีกับความช านาญเฉพาะ

ทางของผู้เชี่ ยวชาญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก126-ก132) 

... 

เอกสำรหลกัฐำน 

39. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้ 53 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก149-ก152) 

(ก) องค์ประกอบส าคัญต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 

รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกจิการที่ เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

(ข) การเชื่ อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีกับความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้54 และพิจารณาถึงเหตุผลที่ ท าให้เกิดการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวว่า

เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงสบืเนื่ องหรือความเสี่ ยงจากการควบคุมหรือไม่ 

 
52

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  9 

53
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 ก6 ก7 และ ก10 

54
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28(ข) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

(ค) การตอบสนองของผู้สอบบัญชีเมื่ อผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท า

ความเข้าใจและประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการ 

(ง) การประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  32  

หากมีข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้นเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี และ 

(จ) การใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าประมาณการ  

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

ลกัษณะของประมำณกำรทำงบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ตวัอย่างของประมาณการทางบญัชี 

... 

วธีิการ 

ก2. วิธีการ หมายถึง เทคนิคการวัดมูลค่าที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีตามที่ กล่าว

ไว้ในหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่ ก าหนด ตัวอย่างเช่น วิธีการหนึ่ งที่ ยอมรับให้ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์คือระบุราคาเสนอซ้ือสัญญาสิทธิ์ ทาง

ทฤษฎีโดยใช้สูตรของ Black-Scholes วิธีการเป็นการปรับใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการค านวณ 

ซึ่ งบางคร้ังอ้างอิงถึงแบบจ าลองและการใช้ข้อสมมติและข้อมูล รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างเร่ืองเหล่านั้น 

ขอ้สมมติและขอ้มูล 

ก3. ข้อสมมติเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ มีอยู่เกี่ ยวกับเร่ือง เช่น ทางเลือกของ

อตัราดอกเบี้ย อตัราคิดลด หรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคต ข้อสมมติ

อาจถูกเลือกโดยผู้บริหารจากช่วงของทางเลือกที่ เหมาะสม ข้อสมมติที่ จัดท าหรือระบุโดยผู้เชี่ ยวชาญ

ของผู้บริหารกลายเป็นข้อสมมติของผู้บริหารเมื่ อถูกน าไปใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีโดย

ผู้บริหาร 

ก4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ สามารถได้มาจากการสงัเกต

โดยตรงหรือจากบุคคลซึ่ งอยู่ภายนอกกจิการ ข้อมูลที่ ได้มาจากการใช้เทคนิควิเคราะห์เปรียบเทียบ

หรือการตีความเหมือนกับข้อมูลที่ ได้มาเมื่ อเทคนิคดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีที่ ก าหนดไว้

อย่างดี ดังนั้นความต้องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารจึงน้อยลง นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลนั้นถือเป็น

ข้อสมมติ 

ก5. ตัวอย่างของข้อมูล รวมถึง 

• ราคาที่ ตกลงกนัส าหรับรายการในตลาด 
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• เวลาด าเนินการหรือปริมาณของผลผลิตจากเคร่ืองจักรที่ ใช้ในกระบวนการผลิต 

• ราคาในอดีตหรือข้อตกลงอื่ นที่ รวมอยู่ในสญัญา เช่น อตัราดอกเบี้ยตามสัญญา ตารางการจ่าย

ช าระ และเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ 

• ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้า เช่น ประมาณการเชิงเศรษฐกิจหรือผลก าไรซึ่ งได้รับจาก

แหล่งข้อมูลภายนอก 

• อัตราดอกเบี้ ยในอนาคตที่ ก าหนดโดยใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วงจากอัตราดอกเบี้ ยใน

อนาคต (ข้อมูลที่ ได้มา) 

ก6. ข้อมูลได้มาจากแหล่งที่ มาหลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจ 

• เกดิขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร 

• ได้รับจากระบบทั้งที่ อยู่ในหรือนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทย่อย 

• สงัเกตเหน็ได้จากสญัญา 

• สงัเกตเหน็ได้จากประกาศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ 

การวดัระดบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก7. ตัวอย่างของย่อหน้าที่ ให้แนวทางว่าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สามารถปรับให้

เหมาะสมได้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  ก20–ก22, ก63, ก67 และ ก84 

แนวคิดที่ส ำคญัของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

ปัจจยัเสีย่งสืบเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  4)  

ก8. ปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องเป็นรูปแบบของเง่ือนไขและเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ อาจส่งผลให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ ยวกับว่าสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด) ของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ก่อนการพิจารณาการควบคุมภายใน55 ภาคผนวก 1 

อธิบายเพิ่ มเติมถึงลักษณะของปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องดังกล่าวและความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัย

นั้นในบริบทของการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ก9. นอกจากปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องของความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อนหรือการใช้ 

ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการระบุและ เมื่ อประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้56 นอกจากความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ

ประมาณการ ผู้สอบบัญชีค านึงถึงระดับอาจรวมถึงที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ตามที่ ได้ระบุไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) (นอกเหนือจากความไม่แน่นอน  

ความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับประมาณการ) มีผลกระทบต่อข้อสงสัยต่อการแสดง

 
55

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  12(ฉ) 
56
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  31 
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ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ อยู่

ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจาก  ปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องที่ เพิ่ มข้ึนดังกล่าว รวมถึง     

• การเปล่ียนแปลงในลักษณะหรือสถานการณ์ของรายการในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

การเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ งอาจท าให้มี  

ความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธกีาร ข้อสมมติ หรือข้อมูลที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือ  

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ นตราบเท่าที่ เร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องในการ

จัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ความไม่แน่นอนอื่ นนอกเหนือจากความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ความเสีย่งจากการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก10. ข้อพิจารณาที่ ส าคัญส าหรับผู้ สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) 

ผู้สอบบัญชีค านึงว่า คือ ประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมผู้สอบบัญชีตั้งใจวางแผนที่ จะ

เชื่ อถือทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมหรือไม่และขอบเขตที่ การควบคุมตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  เมื่ อผู้สอบ

บัญชีก าลังพิจารณาว่าจะทดสอบความมีประสิทธิผลของการด าเนินการตามการควบคุมหรือไม่ 

การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการควบคุมได้ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิผลและได้น าไปปฏิบัติ

สนับสนุนความคาดหวังของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัประสิทธิผลของการด าเนินการตามการควบคุมใน

การก าหนดแผนที่ พิจารณาว่าจะทดสอบการควบคุมนั้นหรือไม่ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

... 

แนวคิดของ “ความสมเหตุสมผล” (อ้างถึงย่อหน้าที่  9 และ 35) 

... 

วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

การท าความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ แม่บทของการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง

และระบบการควบคมุภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก19. ย่อหน้าที่  1911–24 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ก าหนดให้ผู้สอบ

บัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจบางเร่ืองเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทของ

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และรวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการ ข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่  13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับประมาณ

การทางบัญชีและใช้เป็นพื้ นฐานส าหรับพัฒนาข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564) ต่อได้ 
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การวัดระดับ 

ก20. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจ

ในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และ

ระบบการควบคุมภายในของกิจการเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ อาจขึ้ นอยู่กับ

ขอบเขตที่ แต่ละเรื่ องนั้นน ามาใช้กบัสถานการณ์ในระดับที่ มากขึ้ นหรือน้อยลง ตัวอย่างเช่น กจิการ

อาจมีรายการหรือเหตุการณ์และหรือเง่ือนไขอื่ นที่ ท าให้เกิดความจ าเป็นที่ จะต้องมีประมาณการ

ทางบัญชีเพียงเล็กน้อย ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ประยุกต์ใช้จึงอาจไม่

ซับซ้อนและอาจไม่มีปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  นอกจากนั้นประมาณการทาง

บัญชีอาจไม่ต้องมีข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและกระบวนการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจ

ซับซ้อนน้อยกว่า ในสถานการณ์นี้  ประมาณการทางบัญชีอาจอยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจาก

ความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นใน

ระดับที่ น้อยกว่า และอาจมีการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบที่ ระบุไว้ในองค์ประกอบ

กิจกรรมการควบคุมที่ น้อยกว่า หากเป็นเช่นนั้นวิธีการระบุและประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี

อาจครอบคลุมน้อยกว่าและส่วนมากเป็นการสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับความรับผิดชอบที่

เหมาะสมต่องบการเงินและ เช่น การใช้วิธีเดินตามผังทางเดินเอกสารในกระบวนการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร (ซึ่ งรวมถึงเมื่ อประเมินว่าการควบคุมที่ ระบุไว้ในกระบวนการ

นั้นมีการออกแบบอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ และเมื่ อก าหนดว่าการควบคุมนั้นได้มีการน าไป

ปฏบิัติหรือไม่) 

ก21. ในทางกลับกันประมาณการทางบัญชีอาจต้องมีข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญของผู้ บริหารและ

กระบวนการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจซับซ้อนและเกี่ ยวข้องกับการใช้แบบจ าลองที่

ซับซ้อน นอกจากนั้นกิจการอาจมีระบบสารสนเทศที่ ซับซ้อนและมีการควบคุมภายในเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีจ านวนมาก ในสถานการณ์นี้  ประมาณการทางบัญชีอาจอยู่ภายใต้หรือได้รับ

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยง

สืบเนื่ องอื่ นในระดับที่ สูงกว่า หากเป็นเช่นนั้นลักษณะหรือระยะเวลาของวิธกีารประเมินความเสี่ ยง

ของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างและครอบคลุมมากกว่าสถานการณ์ในย่อหน้าที่  ก20 

ก22. ข้อพิจารณาต่อไปนี้ อาจเกี่ ยวข้องกับกิจการที่ มีการด าเนินธุรกิจเพียงแบบง่าย ๆ ซึ่ งอาจรวมถึง

กจิการขนาดเลก็หลายแห่ง 

• กระบวนการเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีอาจไม่ซับซ้อนเพราะธุรกรรมไม่ซับซ้อนหรือ 

ประมาณการที่ ก าหนดขึ้นอาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการที่ ต า่กว่า 

• ประมาณการทางบัญชีอาจเกิดขึ้ นภายนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทย่อย  

การควบคุมภายในเกี่ ยวกับการจัดท าประมาณการนั้นอาจมีจ านวนไม่มากและเจ้าของ

กิจการมักมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการพิจารณานั้น เมื่ อระบุความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและพิจารณาความเสี่ ยงจากความล าเอียงของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องน าบทบาทของเจ้าของกิจการในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีมาพิจารณา 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

กจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

รายการ เหตุการณ์และหรือเง่ือนไขอื่ นๆ ของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)) 

ก23. การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ ท าให้ทราบว่ามีความจ าเป็นหรือมีการเปล่ียนแปลงที่ จะต้องมี

ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งอาจรวมถึง 

• กจิการมีรายการใหม่หรือไม่ 

• เง่ือนไขของรายการเปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่ 

• เหตุการณ์หรือเงื่ อนไขใหม่ได้เกดิขึ้นหรือไม่ 

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ข)) 

ก24. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องช่วยผู้สอบบัญชี

ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ว่าผู้บริหารน าข้อก าหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีมาประยุกต์ใช้

อย่างไร และช่วยให้ผู้ สอบบัญชีพิจารณาได้ว่าผู้ บริหารประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  

ความเข้าใจนี้ ยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเมื่ อผู้สอบบัญชี

พิจารณาว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ส าคัญและเป็นที่ ยอมรับตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องนั้น ไม่เป็นวิธปีฏบิัติที่ เหมาะสมที่ สดุภายใต้สถานการณ์เฉพาะส าหรับกจิการ57 

ก25. การได้มาซึ่ งความเข้าใจนี้  ผู้สอบบัญชีอาจค้นหาเพื่ อให้เข้าใจว่า 

• แม่บทการรายงานทางการเงิน 

 มีการก าหนดเง่ือนไขบางประการในการรับรู้ รายการ หรือวิธีการวัดมูลค่าส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

 มีการระบุถึงเง่ือนไขบางประการ ซึ่ งอนุญาตหรือก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการอ้างถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ จะด าเนินการ

บางอย่างเกี่ ยวกบัสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

 มีการระบุข้อก าหนดหรือข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ซึ่ งรวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ข้อสมมติ หรือที่ มาของความไม่แน่นอน

ของประมาณการเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

• การเปล่ียนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินท าให้เกิดการเปล่ียนนโยบายการบัญชี

ของกจิการเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี  

ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ค)) 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16(ก) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งผู้ สอบบัญชีคาดว่ารวมอยู่ใน 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ง)) 

... 

ระบบการควบคมุภายในของกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(จ)) 

ก28. ในการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)58 มาประยุกต์ใช้ ความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีในลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและก ากับดูแลซึ่ งกิจการมีอยู่ในกระบวนการ

จัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารอาจมีความส าคัญต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ ต้อง

จัดท าเนื่ องจากเกี่ ยวข้องกบั 

• ผู้บริหารโดยการก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้สร้างและด ารงไว้ซึ่ งวัฒนธรรมใน

เร่ืองความซ่ือสตัย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ 

• ความเข้มแขง็ขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเป็นพื้นฐานที่ เหมาะสมต่อ

องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่ นโดยพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของกจิการ และ 

• ในกรณีที่ สภาพแวดล้อมการควบคุมมีข้อบกพร่องของการควบคุมที่ ระบุไว้ในสภาพแวดล้อม

การควบคุม ข้อบกพร่องนั้นมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่ นของระบบการควบคุมภายในอื่ น 

... 

ก30. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในการก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจมีความส าคัญ  

เมื่ อมีประมาณการทางบัญชีซึ่ ง 

• ต้องใช้การพิจารณาที่ มีนัยส าคัญโดยผู้บริหารเพื่ อประเมินถึงการใช้ดุลยพินิจ 

• มีความไม่แน่นอนของประมาณการสงู 

• มีความซับซ้อนในการจัดท า ตัวอย่างเช่น เนื่ องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม

กว้างขวาง ใช้ข้อมูลจ านวนมาก หรือใช้แหล่งที่ มาของข้อมูลหลากหลาย หรือใช้ข้อสมมติที่ มี

ความสมัพันธก์นัแบบซับซ้อน 

• เปรียบเทยีบกับงวดก่อนแล้วมีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะได้รับการเปล่ียนแปลงในวิธีการ  

ข้อสมมติ หรือข้อมูล หรือ 

• เกี่ ยวข้องกบัข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ 

การน าทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางของผู้บริหารมาใช้ รวมถึงการใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  13(ฉ)) 

... 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  21(ก)14 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ช)) 

ก32. ความเข้าใจว่ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการระบุและประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีอย่างไร อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงใน 

• ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

• ความพร้อมหรือลักษณะของแหล่งที่ มาของข้อมูลซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชีหรือซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้ 

• ระบบสารสนเทศหรือสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ 

• บุคลากรหลัก 

ก33. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ระบุและประเมิน

ข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเนื่ องจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือการทุจริต

ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี รวมถึงพิจารณาว่าผู้บริหารด าเนินการตามวิธีการนั้นหรือไม่ 

และอย่างไร 

• ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้วิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ใช้ใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ติดตามดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงานที่ ส าคัญซึ่ งบ่งบอกถึงการด าเนินงานที่ ไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังหรือการด าเนินงานที่ ไม่สม า่เสมอ โดยเปรียบเทยีบกบัการด าเนินงานในอดีตหรือที่

ประมาณไว้ หรือปัจจัยที่ ทราบอื่ น 

• ระบุแรงจูงใจทางการเงินหรือแรงจูงใจอื่ นซึ่ งอาจเป็นเหตุจูงใจส าหรับความล าเอียง 

• ติดตามความจ าเป็นที่ ต้องเปล่ียนแปลงวิธกีาร ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ หรือข้อมูลที่ ใช้ในการ

จัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ก าหนดการก ากับดูแลที่ เหมาะสมและก าหนดการสอบทานแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี 

• ก าหนดการบันทกึเหตุผลส าหรับข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

หรือการบันทกึการสอบทานข้อสมมตินั้นแบบอสิระ 

ระบบสารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ซ)(1)) 

ก34. ประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขที่ มีนัยส าคัญตามขอบเขตของย่อหน้าที่  13(ซ) เป็น

ประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเหมือนกับที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  25(ก)18(ก) และ (ง) ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

ของกจิการเท่าที่ เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า 

• มีประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือ

เกดิจากรายการที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า หรือรายการผิดปกติหรือไม่ 
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• ส่วนมากส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับหนี้ สิน ระบบสารสนเทศได้ประเมิน 

ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างไร  

ก35. ระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจระบุประเภทของรายการ เหตุการณ์ และหรือเง่ือนไข ซึ่ งท า

ให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ ง

ผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) เกี่ ยวข้องกับ

สถานการณ์ซึ่ งผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ รวมถึงการพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญในการควบคุมภายใน

จากผลกระทบจากการประเมินของผู้สอบบัญชีส าหรับกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ

หรือไม่59 

การระบุวิธกีาร ข้อสมมติ หรือแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ซ)(2)(ก)) 

... 

วิธกีาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ซ)(2)(ก)(1)) 

... 

แบบจ าลอง  

ก39. ผู้บริหารอาจออกแบบและน าการควบคุมเฉพาะมาปฏบิัติกบัแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท าประมาณ

การทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นแบบจ าลองที่ ท าโดยผู้บริหารเองหรือแบบจ าลองจากภายนอก  

เมื่ อแบบจ าลองนั้นมีระดับความซับซ้อนหรือการใช้ดุลยพินิจที่ สูงขึ้น (เช่น แบบจ าลองวัดมูลค่า  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือแบบจ าลองวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่ งใช้ข้อมูลระดับ 3)  

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีซึ่ งจัดการความซับซ้อนหรือการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวอาจ

ต้องระบุให้มากขึ้น เมื่ อมีความซับซ้อนที่ เกี่ ยวกับแบบจ าลอง การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบ

บัญชีเพื่ อความถูกต้องของข้อมูลต้องระบุให้มีโอกาสมากขึ้นเช่นกันที่ จะเป็นการควบคุมที่ ระบุไว้

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ปัจจัยที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งความเข้าใจในแบบจ าลองและกิจกรรมการควบคุมที่ ระบุไว้ที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี 

รวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• วิธกีารที่ ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องกนัและความถูกต้องของแบบจ าลอง 

• กระบวนการตรวจสอบหรือการย้อนทดสอบแบบจ าลอง รวมถึงแบบจ าลองนั้นได้รับ 

การตรวจสอบก่อนน าไปใช้และได้ตรวจสอบซ ้าในรอบระยะเวลาปกติเพื่ อพิจารณาว่า

แบบจ าลองยังคงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ จะน าไปใช้หรือไม่ กระบวนการตรวจสอบ

แบบจ าลองของกจิการอาจรวมถึงการประเมิน 

 ความสมบูรณ์ทางทฤษฎีของแบบจ าลอง 

 ความเชื่ อถือได้ของการค านวณของแบบจ าลอง 

 
59
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  22(ข)17 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

 ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และความเหมาะสมของข้อมูลและ 

ข้อสมมติที่ ใช้ในแบบจ าลอง 

• แบบจ าลองได้ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงในเวลาที่ เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในตลาด

หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่ นอย่างไร และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการควบคุมที่

เหมาะสมต่อแบบจ าลองนั้นหรือไม่ 

• มีการปรับปรุงผลลัพธ์จากแบบจ าลองหรือไม่ โดยการปรับปรุงนั้นเหมาะสมกบัสถานการณ์

ตามที่ กล่าวไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ รวมทั้งอ้างอิงโดยเทียบเคียงกับ

อุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ เมื่ อการปรับปรุงไม่เหมาะสม การปรับปรุงนั้นอาจเป็นข้อบ่งชี้ ถึง

ความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น 

• แบบจ าลองมีการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงการใช้แบบจ าลอง 

ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง ข้อมูลน าเข้าตัวแปรส าคัญ ข้อมูลและข้อสมมติที่ จ าเป็น ผลจาก  

การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบจ าลอง และลักษณะของการปรับปรุง รวมทั้งพื้นฐานของ

การปรับปรุงผลลัพธจ์ากแบบจ าลอง 

ข้อสมมติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ซ)(2)(ก)(2)) 

... 

ข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ซ)(2)(ก)(3)) 

ก44. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อการได้มาซึ่ งความเข้าใจในวิธีการเลือกข้อมูลของผู้บริหารที่ ใช้

ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี รวมถึง  

• ลักษณะและแหล่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

• วิธกีารที่ ผู้บริหารประเมินว่าข้อมูลนั้นเหมาะสมหรือไม่ 

• ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 

• ความสอดคล้องของข้อมูลที่ ใช้กบัข้อมูลซึ่ งใช้ในงวดก่อน 

• ความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่ น

ของสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการที่ ใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลและเพื่ อ

ประมวลผลข้อมูล รวมถึงเมื่ อต้องเกี่ ยวข้องกบัการจัดการข้อมูลจ านวนมาก 

• วิธีการได้มาซึ่ งข้อมูล วิธีการถ่ายโอนข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล และวิธีการรักษา  

ความเชื่ อถือได้ของข้อมูล 

วิธกีารที่ ผู้บริหารท าความเข้าใจและประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

13(ซ)(2)(ข)-(ซ)(2)(ค)) 

... 
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กิจกรรมการควบคุมที่ ระบุไว้เกี่ ยวกับเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ฌ)) 

ก50. การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการระบุการควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมที่

เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่ งเกี่ ยวกับกระบวนการของผู้บริหารตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  13(ซ)(2) 

และท าให้เกิดความจ าเป็นในการประเมินการออกแบบและพิจารณาว่าการควบคุมนั้นได้ม ี

การน าไปปฏิบัติหรือไม่ ผู้ สอบบัญชีอาจไม่ระบุกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวกับ

องค์ประกอบแง่มุมทั้งหมดตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  13(ซ)(2) ขึ้ นอยู่กับความซับซ้อนของ

ประมาณการทางบัญชี 

ก51. ส่วนหนึ่ งของการระบุได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี และ

การประเมินการออกแบบและพิจารณาว่าการควบคุมนั้นได้มีการน าไปปฏิบัติหรือไม่ ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึง 

• วิธีการที่ ผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

รวมถึงเมื่ อผู้บริหารใช้แหล่งข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลจากนอกบัญชีแยกประเภทและ  

สมุดแยกประเภทย่อย 

• การสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชี รวมถึงข้อสมมติหรือข้อมูลที่ ใช้ใน  

การจัดท าประมาณการดังกล่าว โดยผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในระดับที่

เหมาะสม 

• การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้ รับผิดชอบในการจัดท าประมาณการทางบัญชีและผู้ท ารายการ 

รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ สินค้าหรือ

บริการของกจิการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ การแบ่งแยกหน้าที่

ส่วนที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการประมาณการ

และตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกจิการ ซึ่ งท าโดยผู้ที่ ไม่มีส่วนได้

เสยีกบัผลิตภัณฑน์ั้น 

• ความมีประสทิธผิลของการออกแบบกจิกรรมการควบคุม โดยทั่วไปเป็นเรื่ องยากที่ ผู้บริหาร

จะออกแบบการควบคุมซึ่ งใช้จัดการเร่ืองการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอนของประมาณ

การในลักษณะป้องกัน หรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญกว่าการออกแบบการควบคุมซึ่ งใช้จัดการเร่ืองความซับซ้อน การควบคุมซึ่ งใช้

จัดการเร่ืองการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอนของประมาณการอาจรวมถึงส่วนที่

ปฏิบัติงานด้วยมือซึ่ งอาจน่าเชื่ อถือน้อยกว่าการควบคุมโดยอัตโนมัติ เพราะผู้บริหาร

สามารถข้ามขั้นตอน เพิกเฉย หรือแทรกแซงการควบคุมที่ ปฏิบัติงานด้วยมือได้ง่ายกว่า  

การออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธิผลในการจัดการกับความซับซ้อนอาจแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับเหตุที่ ท าให้ซับซ้อนและลักษณะของความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นเร่ืองง่าย

กว่าในการออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธิผลย่ิงขึ้ นเกี่ ยวกับวิธีที่ ใช้เป็นประจ าหรือ  

การควบคุมเร่ืองความเชื่ อถือได้ของข้อมูล 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

ก52. เมื่ อผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมากในการจัดท าประมาณการทางบัญชี  

การควบคุมที่ ระบุเกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมอาจรวม 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศระบบงาน 

การควบคุมดังกล่าวอาจระบุความเสี่ ยงเกี่ ยวกบั 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสามารถและถูกเขียนไว้รองรับการประมวลผลข้อมูล

จ านวนมากหรือไม่ 

• การค านวณโดยประยุกต์ใช้วิธกีารที่ ซับซ้อน เมื่ อธุรกรรมที่ มคีวามซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ระบบ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีความหลากหลายและซับซ้อน และต้องกระทบยอด

ระหว่างข้อมูลในแต่ละระบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ อระบบระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นไม่เชื่ อมโยงกนัโดยอัตโนมัติหรืออาจต้องใช้การท างานด้วยมือ 

• การออกแบบและความเข้ากนัได้ของแบบจ าลองได้รับการประเมินผลในระยะเวลาที่ ก าหนด

หรือไม่ 

• ความครบถ้วนและความถูกต้องในการดึงข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีจากบันทกึ

ของกจิการเองหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

• ข้อมูล เร่ืองความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงใดที่ เกิดขึ้ นกับข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีและการรักษาความเชื่ อถือได้และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง

ความครบถ้วนและความถูกต้องของการไหลของข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกจิการ 

• ความเสี่ ยงเกี่ ยวกบัการประมวลผลหรือการบันทกึข้อมูลเมื่ อมีการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก 

• ผู้บริหารมีการควบคุมการเข้าถึง การเปล่ียนแปลงและการบ ารุงรักษาแบบจ าลองแต่ละตัว

หรือไม่ เพื่ อเกบ็ข้อมูลร่องรอยการแก้ไขเปล่ียนแปลงของแบบจ าลองให้ครบถ้วน เพื่ อ

ป้องกนัการบุกรุกหรือแก้ไขแบบจ าลองเหล่านั้น 

• มีการควบคุมที่ เหมาะสมในการโอนย้ายข้อมูลเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีไปยังบัญชีแยก

ประเภทหรือไม่ รวมถึงการควบคุมที่ เหมาะสมในการบันทกึรายการในสมุดรายวัน 

ก53. ในบางอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงินหรือประกันภัย เง่ือนไขในการก ากับดูแลอาจใช้ในการ

อธิบายกิจกรรมภายในสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการติดตามผลของระบบการควบคุม

ภายในของกิจการการติดตามการควบคุม และองค์ประกอบอื่ นของระบบการควบคุมภายใน 

ตามที่ ได้อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)60 

ก54. ส าหรับกิจการที่ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน งานของหน่วยงานนั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบ

บัญชีในการได้มาซึ่ งความเข้าใจใน 

• ลักษณะและขอบเขตของการใช้ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

• การออกแบบและการน ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติซึ่ งระบุถึงความเสี่ ยงเกี่ ยวกับข้อมูล  

ข้อสมมติ และแบบจ าลองที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี 

 
60
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ภาคผนวก 3ย่อหน้าที่  ก77 
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• ลักษณะของระบบสารสนเทศของกิจการซึ่ งก่อให้เกิดข้อมูลที่ เป็นพื้ นฐานของประมาณการ 

ทางบัญชี 

• วิธกีารระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงใหม่เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

การสอบทานผลหรือการประมาณการใหม่ส าหรบัประมาณการทางบญัชีของงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

... 

ก58. ผู้ สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องสอบทานย้อนหลังในรายละเอียดเพิ่ มเติมขึ้ นอยู่กับ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชี

ในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ประเมินไว้สูงกว่าส าหรับความเสี่ ยงใดหรือ  

หลายความเสี่ ยง ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในผลกระทบของ

ข้อมูลและข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีงวดก่อนเป็นส่วนหนึ่ งของ 

การสอบทานย้อนกลับรายละเอียด ในทางตรงกันข้าม ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เกิดจาก 

การบันทกึรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

เพื่ อประเมินความเสี่ ยงกเ็พียงพอแล้วส าหรับการสอบทาน 

ก59. วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าส าหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการทาง

บัญชีอื่ น ซ่ึงประมาณจากสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ มีการวัดมูลค่าและเกี่ ยวเนื่ องกบัการรับรู้มูลค่า  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งอาจเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญและรวดเร็วเมื่ อสภาพแวดล้อม  

ในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจให้ความส าคัญกับการสอบทานเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการระบุหรือการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี การท าความเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับ

ข้อสมมติของผู้ซื้ อผู้ขายในตลาด ซึ่ งส่งผลต่อผลของประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงวด

ก่อนอาจจะไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ในบางกรณี หลักฐานการสอบบัญชีอาจได้มา

โดยการท าความเข้าใจผลของข้อสมมติ (เช่น ประมาณการกระแสเงินสด) และความเข้าใจใน

ประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการของผู้ บริหารในงวดก่อนซึ่ งช่วยในการระบุหรือ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงวดปัจจุบัน 

ก60. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินงวดก่อนอาจไม่ได้

แสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินในงวดก่อนเสมอไป อย่างไรก็ตาม 

ผลต่างนั้นอาจแสดงถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้ นจากข้อมูลซึ่ งผู้บริหาร

สามารถหามาได้ในขณะที่ งบการเงินงวดก่อนได้รับการสรุปผลแล้วหรือมีความคาดหวังอย่าง

สมเหตุสมผลว่าต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวและมีการพิจารณาถึงเนื้ อหาของแม่บทการรายงาน  

ทางการเงิน61 ผลต่างดังกล่าวอาจท าให้เกิดค าถามต่อกระบวนการของผู้บริหารในการพิจารณา

ข้อมูลที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี เป็นผลให้ผู้ สอบบัญชีอาจต้องประเมินแผนการที่ จะ

ทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องและการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องใหม่และหรือ

อาจพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองนั้นที่ ต้องการมากขึ้น ในแม่บทการรายงาน 
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ทางการเงินหลายแม่บทอาจก าหนดแนวทางในการแยกความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลงใน

ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งก่อให้เกิดหรือไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง และ  

ให้แนวทางปฏบิัติทางบัญชีที่ ก าหนดให้ปฏบิัติส าหรับแต่ละกรณี 

ทกัษะหรือความรูเ้ฉพาะทาง (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

... 

กำรระบุและกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ที่ได้

ประเมินไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  4 และ 16) 

ก64. การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีเป็นสิ่ งส าคัญ

ส าหรับทุกประมาณการทางบัญชี ซึ่ งไม่เพียงรวมถึงการรับรู้ประมาณการดังกล่าวในงบการเงิน  

แต่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้วย 

ก65. ย่อหน้าที่  ก42 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กล่าวว่า มาตรฐานการสอบบัญชีมัก 

ไม่โดยทั่วไปจะกล่าวถึง “ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” 

มากกว่าการกล่าวถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกัน 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ฉบับนี้ก าหนดให้แยกประเมิน

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมเพื่ อใช้เป็นพื้ นฐานส าหรับการออกแบบและ 

การปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 62 รวมถึง 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญส าหรับประมาณการทางบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 33063 รวมถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

ก66. ในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและการประเมิน

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องส าหรับประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 

2564)64 ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ มีผลกระทบต่อข้อสงสัยจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวกระทบ

อย่างไรระดับที่ ประมาณการทางบัญชีนั้นอยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น การพิจารณาปัจจัยเสี่ ยง

สบืเนื่ องของผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลที่ ใช้ในการพิจารณา 

• การประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจ ริงอัน เ ป็นสาระส าคัญ (นั่ นคือ  เมื่ อความเสี่ ยงสืบเนื่ องถูกประเมินบน 

ความหลากหลายในระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง) และ 
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• การก าหนดเหตุผลสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และวิธกีารตรวจสอบ

เพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 ซึ่ งตอบสนองต่อเหตุผลดังกล่าว 

ความสมัพันธก์นัระหว่างปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องอธบิายเพิ่ มเติมในภาคผนวก 1 

ก67. เหตุผลสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ของผู้สอบบัญชี อาจเป็นผลจากปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องของความไม่แน่นอนของประมาณการ ความ

ซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ งหรือหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น 

(ก) ประมาณการทางบัญชีของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นนั้นเป็นไปได้ที่ มี 

ความซับซ้อนเพราะผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง

และอาจต้องใช้แบบจ าลอง แบบจ าลองนั้นอาจใช้ชุดของข้อมูลในอดีตที่ ซับซ้อนและ 

ข้อสมมติเกี่ ยวกับอนาคตซึ่ งการจัดท านั้นมีความหลากหลายตามสถานการณ์เฉพาะกิจการ

จึงอาจเป็นอุปสรรคในการคาดการณ์ ประมาณการทางบัญชีของผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นยังอาจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการที่ สูงและการใช้ดุลยพินิจ

เกี่ ยวกบัเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคตซึ่ งอาจมีความคิดส่วนตัวที่ มีนัยส าคัญ ข้อพิจารณา

ที่ คล้ายคลึงกนัประยุกต์ใช้กบัหนี้สนิตามสญัญาประกนัภัย 

(ข) ประมาณการทางบัญชีส าหรับค่าเผื่ อสินค้าล้าสมัยของกิจการซึ่ งมีประเภทของสินค้าที่

แตกต่างหลากหลายอาจจ าเป็นต้องมีระบบและกระบวนการที่ ซับซ้อน แต่อาจเกี่ ยวข้องกับ

การใช้ดุลยพินิจน้อย และระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการต ่า ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของสนิค้าคงเหลือ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีอื่ นอาจไม่ซับซ้อนในการจัดท าแต่อาจมีความไม่แน่นอนของประมาณ

การสูงและจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น จ านวนหนี้ สินที่ อาจจะ

เกิดขึ้ นจากผลของคดีความ เป็นประมาณการทางบัญชีที่ จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ

เพียงอย่างเดียว  

ก68. ความเกี่ ยวข้องกันและนัยส าคัญของปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องของประมาณการหนึ่ งอาจแตกต่างจาก

ประมาณการอื่ น ดังนั้น ปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องทั้งแยกและรวมแต่ละปัจจัย อาจส่งผลกระทบต่อ

ประมาณการทางบัญชีให้ลดระดับความซับซ้อนลง และผู้สอบบัญชีอาจระบุความเสี่ ยงน้อยกว่า

หรือประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องไว้ใกล้กับระดับต ่าสุดของความหลากหลายในระดับความเสี่ ยง

สบืเนื่ อง 

ก69. ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องทั้งแยกและรวมแต่ละปัจจัยอาจส่งผลกระทบต่อประมาณ

การทางบัญชีท าให้เพิ่ มระดับความซับซ้อนมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ ยง

สืบเนื่ องไว้สูงสุดของความหลากหลายในระดับความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ส าหรับประมาณการทางบัญชี

ดังกล่าว การพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องของผู้สอบบัญชีเป็นไปได้ที่ จะกระทบ

โดยตรงต่อจ านวนและลักษณะของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 
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อนัเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้ การประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว และท้ายที่ สดุกระทบต่อความน่าเชื่ อถือ

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ การประยุกต์ใช้

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเป็นสิ่ งส าคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีดังกล่าวเช่นกนั 

ก70. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในงบการเงินอาจให้ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการประเมิน  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ผลของประมาณการทางบัญชีที่ อาจพบ

ระหว่างการตรวจสอบ ในกรณีดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีอาจประเมินหรือทบทวนการประเมิน  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้65 โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับวิธีการที่ ปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องมีผลต่อข้อสงสัย

ในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ จะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี

นั้นอยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ 

ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังวันที่ ในงบการเงินยังอาจส่งผล

ต่อการเลือกวิธีการทดสอบประมาณการทางบัญชีของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 

ตัวอย่างเช่น โบนัสค้างจ่ายทั่วไปซึ่ งขึ้นอยู่กับอตัราร้อยละของผลตอบแทนส าหรับพนักงานที่ เลือก

ไว้แบบตรงไปตรงมา ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีค่อนข้างน้อย ดังนั้นอาจประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในใกล้กับระดับต ่าสุดของความหลากหลายในระดับความเสี่ ยง

สืบเนื่ อง การจ่ายโบนัสภายหลังจากสิ้นงวดบัญชีอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งได้ประเมินไว้ 

ก71. การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชีอาจท าได้หลายวิธีขึ้ นอยู่กับเทคนิคหรือ

วิธีการทางการสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจแสดงโดยใช้ล าดับขั้น 

เชิงปริมาณ (ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการควบคุมที่ ประเมินไว้ เช่น สูงสุด ปานกลาง ต ่าสุด) 

หรือในรูปแบบของค าอธิบายของผู้สอบบัญชีว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ ระบุไว้อย่างไร ดังนั้นเป็นการเชื่ อถือที่ วางแผนไว้ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมที่ มี

ประสทิธผิล  ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ ยงจากการควบคุมได้ประเมินไว้สูงสุด ผู้สอบบัญชีพิจารณา

ไม่เชื่ อถือต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติตามการควบคุม  หากความเสี่ ยงจากการควบคุมได้ประเมิน

ไว้น้อยกว่าระดับสงูสดุ ผู้สอบบัญชีพิจารณาเชื่ อถือต่อประสทิธผิลในการปฏบิัติตามการควบคุม 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก)) 

ก72. ในการพิจารณาระดับที่ ประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการ  

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

 
65
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  3731 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ก าหนด 

 วิธีการที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีซึ่ งโดยปกติมีความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในระดับสูงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ

ก าหนดให้ใช้ข้อมูลน าเข้าที่ ไม่สามารถสงัเกตได้ 

 การใช้ข้อสมมติซึ่ งโดยปกติมีความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงหรือไม่ 

เช่น ข้อสมมติที่ มีช่วงการประมาณยาว ข้อสมมติที่ เกิดจากข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกต

ได้จึงยากส าหรับผู้บริหารในการจัดท า หรือการใช้ข้อสมมติหลากหลายที่ สมัพันธก์นั 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ 

• สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กิจการอาจมีสภาพคล่องในตลาดที่ ประสบกับความผันผวนหรือ 

มีโอกาสหยุดชะงัก (ตัวอย่างเช่น การเคล่ือนไหวของค่าเงินที่ ส าคัญมาก หรือตลาดที่ ไม่มี

สภาพคล่อง) ดังนั้น ประมาณการทางบัญชีต้องอ้างองิข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ง่าย  

• มีความเป็นไปได้หรือไม่ (หรือปฏิบัติได้ ตราบเท่าที่ อนุญาตโดยแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ ใช้) ส าหรับผู้บริหาร 

 ในการจัดท าการคาดการณ์ที่ แน่นอนและน่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับการรับรู้ ในอนาคตของ

รายการในอดีต (ตัวอย่างเช่น จ านวนที่ จะจ่ายภายใต้เง่ือนไขของสัญญาที่ อาจเกดิขึ้น) 

หรือเกี่ ยวกับขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณ์หรือเ ง่ือนไขในอนาคต 

(ตัวอย่างเช่น จ านวนของผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคตหรือจ านวนที่ ค่าสินไหม

ทดแทนจากการประกนัภัยจะถูกจ่ายช าระและเวลาการจ่ายช าระจ านวนดังกล่าว) หรือ 

 ในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่ แน่นอนและครบถ้วนเกี่ ยวกบัเง่ือนไขในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลเกี่ ยวกับการวัดมูลค่าเพื่ อจัดท าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ แสดงว่าข้อมูลนั้น

จะสะท้อนมุมมองของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ ในงบการเงิน) 

ก73. ขนาดของจ านวนที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงินส าหรับประมาณการทางบัญชีไม่เป็นเหตุให้ เกิด 

ข้อบ่งชี้ของข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น มีข้อสงสยัเพราะประมาณการทางบัญชี

อาจต า่ไป 

ก74. ในบางสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของประมาณการอาจมีระดับสูงจนไม่สามารถจัดท าประมาณ

การทางบัญชีที่ สมเหตุสมผลได้ ดังนั้น แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจไม่ให้รับรู้

ประมาณการในงบการเงินหรือไม่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีนี้ ความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่เพียงเกี่ ยวข้องว่าควรรับรู้ประมาณการ 

ทางบัญชีหรือควรวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือไม่  หากรวมถึงความสมเหตุสมผลของ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วย แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้

เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประมาณการนั้น (ดูย่อหน้าที่  ก112-ก113, ก143-ก144) 
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ก75. ในบางกรณี ความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีอาจก่อให้เกิด

ความสงสัยอย่างมากเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)66 ได้ให้ข้อก าหนดและให้แนวทางในสถานการณ์ดังกล่าว 

ความซบัซอ้นและการใชดุ้ลยพินิจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ข)) 

ระดับที่ ความซับซ้อนกระทบต่อการเลือกและการน าวิธกีารไปปฏบิัติ 

ก76. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าวิธีการไปใช้จัดท าประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความต้องการทกัษะและความรู้ เฉพาะทางโดยผู้บริหารอาจแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ ใช้จัดท า

ประมาณการทางบัญชีมีความซับซ้อนสืบเนื่ อง ดังนั้นประมาณการทางบัญชีอาจมีข้อสงสัย

ต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสูงกว่า เมื่ อผู้บริหารจัดท าแบบจ าลองเองโดยมี

ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องเพียงเลก็น้อยหรือใช้แบบจ าลองที่ ประยุกต์ใช้วิธกีารที่ ไม่ได้สร้างขึ้น

หรือโดยทั่วไปไม่ได้ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ อาจมีข้อสงสัยต่อ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสงูกว่า 

• ลักษณะของหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งอาจเป็นผลให้มีความต้องการวิธีการที่ ซับซ้อนซึ่ งจ าเป็นต้องมีแหล่งที่ มาอันหลากหลาย

ของข้อมูลหรือข้อสมมติในอดีตและข้อมูลหรือข้อสมมติที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้าด้วย

ความสัมพันธ์กันที่ หลากหลายระหว่างข้อมูลหรือข้อสมมติ ตัวอย่างเช่น ค่าเผื่ อส าหรับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือต่อ

การจ่ายช าระในอนาคตและกระแสเงินสดอื่ นอยู่บนพื้ นฐานการพิจารณาของข้อมูลจาก

ประสบการณ์ในอดีตและการน าข้อสมมติที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้ามาใช้ ในท านองเดียวกัน 

การประเมินมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาประกันภัยอาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ  

การจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยในอนาคตที่ ถูกประมาณการไว้บนพื้นฐานของประสบการณ์

ในอดีตและแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตที่ ตั้งข้อสมมติไว้ 

ระดับที่ ความซับซ้อนกระทบต่อการเลือกและการน าข้อมูลมาใช้ 

ก77. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าข้อมูลไปใช้จัดท าประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความซับซ้อนของกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลและการพิจารณาความสัมพันธ์และ 

ความน่าเชื่ อถือของแหล่งที่ มาของข้อมูล ข้อมูลจากแหล่งที่ มาบางแหล่งอาจน่าเชื่ อถือ

มากกว่าแหล่งอื่ นๆ ส าหรับการรักษาความลับหรือการมีส่วนได้เสีย แหล่งที่ มาของข้อมูล

ภายนอกบางแหล่งยังคงไม่เปิดเผยข้อมูล(หรือไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด) ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้อง

กับการพิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ มาจากแหล่งนั้น เช่น แหล่งที่ มาของข้อมูล

พื้นฐานที่ น ามาใช้หรือวิธกีารที่ ข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผล 
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• ความซับซ้อนสืบเนื่ องในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่ อข้อมูลมีจ านวนมากและ 

มีแหล่งที่ มาหลากหลาย กอ็าจมีความซับซ้อนสบืเนื่ องในการรักษาความน่าเชื่ อถือของข้อมูล

ซึ่ งใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ความจ าเป็นในการตีความเง่ือนไขของสัญญาที่ ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การก าหนดกระแส 

เงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดออกที่ เกิดจากเจ้าหนี้ เชิงพาณิชย์หรือส่วนลดที่ ให้ลูกค้าอาจ

ขึ้ นอยู่กับเ ง่ือนไขของสัญญาที่ ซับซ้อนอย่างมาก ซึ่ งจ า เ ป็นต้องมีประสบการณ์ที่

เฉพาะเจาะจงหรือความรู้ความสามารถในการท าความเข้าใจหรือตีความ  

ระดับที่ การใช้ดุลยพินิจกระทบต่อการเลือกและการน าวิธกีารไปปฏบิัติหรือน าข้อมูลและข้อสมมติมาใช้ 

ก78. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าวิธกีารไปปฏบิัติหรือน าข้อมูลและข้อสมมติมาใช้จัดท า

ประมาณการทางบัญชีได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ระดับที่ แม่บทการรายงานทางการเงินไม่เจาะจงวิธกีารประเมินมูลค่า หลักการ เทคนิค และ

ปัจจัยที่ ใช้ในวิธกีารประมาณการ 

• ความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้องกับจ านวนหรือเวลา รวมถึงช่วงเวลาที่ มีการประมาณ  จ านวน

และเวลาเป็นที่ มาของความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งมีอยู่เป็นปกติ และก่อให้เกิด

ความจ าเป็นส าหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือกค่าประมาณแบบจุด ซึ่ งน าไปสู่

โอกาสให้เกิดความล าเอียงของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชีที่ รวมข้อสมมติ

ที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้าไว้ด้วย อาจมีระดับของการใช้ดุลยพินิจสูงซึ่ งอาจท าให้เกิด 

ข้อสงสยัต่อความล าเอยีงของผู้บริหาร  

ปัจจยัเสีย่งสืบเนือ่งอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ข)) 

ก79. ระดับของการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีมีอิทธิพลต่อข้อสงสัยว่าประมาณ

การทางบัญชีขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจากความล าเอยีงของผู้บริหารหรือปัจจัยเสี่ ยงการทุจริต

การทุจริตอื่ นตราบเท่าที่ เร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ตัวอย่างเช่น เมื่ อประมาณการ

ทางบัญชีอยู่ภายใต้การใช้ดุลยพินิจระดับสูง อาจเป็นไปได้ที่ เกิดข้อสงสัยว่าประมาณการทางบัญชี

นั้นขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือการทุจริตและอาจเป็นเหตุ

ให้ผลที่ อาจเป็นไปได้จากการวัดมูลค่ามีความหลากหลาย ผู้ บริหารอาจเลือกค่าประมาณแบบจุด

จากช่วงผลลัพธด์ังกล่าวซึ่ งไม่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น หรือได้รับอทิธพิลอย่างไม่เหมาะสมจาก

ความล าเอียงของผู้บริหารทั้งที่ ตั้ งใจหรือไม่ตั้งใจ ดังนั้นประมาณการจึงแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ส าหรับการตรวจสอบปีถัดไป ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเป็นไปได้ใน

งวดก่อนอาจมีผลต่อการวางแผนและวิธกีารประเมินความเสี่ ยงในงวดปัจจุบัน 

ความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก80. การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องของผู้สอบบัญชี ซึ่ งพิจารณาระดับที่ ประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้หรือ

ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัย 
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ความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญใดที่ ระบุไว้และประเมินไว้นั้น เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ 

... 

เมื่อผูส้อบบัญชีตัง้ใจทีจ่ะเชือ่ถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  19) 

ก85. การทดสอบประสิทธิผลของการน าการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องไปปฏิบัติอาจเหมาะสมเมื่ อความเสี่ ยง

สืบเนื่ องถูกประเมินในระดับที่ สูงในความหลากหลายของระดับความเสี่ ยงสืบเนื่ องรวมถึง 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญซึ่ งอาจเกดิขึ้นเมื่ อประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กบัหรือได้รับผลกระทบจาก 

ความซับซ้อนในระดับสูง เมื่ อประมาณการทางบัญชีได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจใน

ระดับสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ มีความส าคัญโดยผู้บริหาร ข้อจ ากัดของความเสี่ ยง

สืบเนื่ องในการออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธิผลอาจท าให้ผู้ สอบบัญชีต้องมุ่งเน้นไปที่

กระบวนการตรวจสอบเนื้ อหาสาระมากกว่าการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม 

... 

หลกักำรประเมินวิธีกำรตรวจสอบท่ีใชโ้ดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  33) 

... 

การพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9 และ 35) 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 600 “ขอ้พิจำรณำพิเศษ – กำรตรวจสอบงบกำรเงินของ

กลุ่มกิจกำรรวมถึงงำนของผูส้อบบญัชีอ่ืน” 

ขอ้ก ำหนด 

กำรท ำควำมเขำ้ใจกลุ่มกิจกำร กิจกำรภำยในกลุ่ม และสภำพแวดลอ้มของกลุ่มกิจกำร 

17.  ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกจิการ แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกิจการ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้อง 

(ก) ... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น  

... 
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ค ำจ ำกดัควำม 

กิจการภายในกลุ่ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก)) 

... 

กิจการภายในกลุ่มทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ฐ)) 

... 

ก6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจระบุกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญจากกิจการภายใน

กลุ่มหนึ่ งที่ น่าจะมีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ เนื่ องจากลักษณะหรือสถานการณ์เฉพาะ (เช่น ความเสี่ ยงซึ่ งต้อง 

มีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ67) ตัวอย่างเช่น กิจการภายในกลุ่มหนึ่ งอาจรับผิดชอบ

ในการค้าแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท าให้กลุ่มเกิดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของกลุ่มกจิการ ถึงแม้ว่ากจิการภายในกลุ่มนั้นจะไม่มีนัยส าคัญ

ทางการเงินต่อกลุ่มกจิการกต็าม 

... 

กำรท ำควำมเขำ้ใจกลุ่มกิจกำร กิจกำรภำยในกลุ่ม และสภำพแวดลอ้มของกลุ่มกิจกำร 

เหตุการณที์ก่ลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการท าความเขา้ใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ให้แนวทางเกี่ ยวกับสถานการณ์ ซึ่ งผู้สอบ

บัญชีอาจพิจารณาเมื่ อท าความเข้าใจในอุตสาหกรรม ข้อบังคับ และปัจจัยภายนอกอื่ น ซึ่ งกระทบต่อ

กิจการ รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาปฏิบัติ ลักษณะของกิจการ วัตถุประสงค์และ 

กลยุทธ์และความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง และการวัดมูลค่าและการสอบทานการด าเนินงาน 

ทางการเงินของกิจการ68 ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้แนวทางเกี่ ยวกับ

สถานการณ์เฉพาะต่อกลุ่มกจิการรวมถึงกระบวนการจัดท างบการเงินรวม 

ภำคผนวก 2 

ตวัอย่ำงของสถำนกำรณที์่กลุ่มผูป้ฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำรไดม้ำซ่ึงควำมเขำ้ใจในกลุ่มกิจกำร 

... 

การควบคุมที่ ระดับกลุ่ม 

1. การควบคุมที่ ระดับกลุ่มอาจรวมถึงการรวมกนัของรายการดังต่อไปนี้  

• การประชุมตามปกติระหว่างผู้บริหารของกลุ่มกิจการและกิจการภายในกลุ่มเพื่ อหารือ 

ในการพัฒนาธุรกจิและเพื่ อสอบทานการด าเนินงาน 
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• ... 

• กิจกรรมการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบเดียวกันส าหรับกิจการ

ภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วน 

• การควบคุมที่ มีอยู่ในกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม รวมถึง

กจิกรรมของการตรวจสอบภายในและโปรแกรมการประเมินตนเอง 

• ... 

 

ภำคผนวก 5 

ขอ้ก ำหนดและขอ้มูลเพิม่เติมท่ีรวมอยู่ในหนงัสือค ำสัง่งำนของกลุ่มผูป้ฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร 

ข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ... 

... 

ข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัการจัดการงานของผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ข้อตรวจพบจากกิจกรรมการทดสอบการควบคุมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเกี่ ยวกบั

ระบบการประมวลผล ซึ่ งเหมือนกันส าหรับกิจการภายในกลุ่มทั้งหมดหรือบางกิจการภายในกลุ่ม 

และการทดสอบการควบคุมที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• ... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 610 (ปรบัปรุง) “กำรใชผ้ลงำนของผูต้รวจสอบภำยใน” 

ค ำน ำ 

... 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงมำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง 2564) และ มำตรฐำนกำรสอบ

บญัชี รหสั 610 (ปรบัปรุง) 

... 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) กล่าวเกี่ ยวกับ ความรู้และประสบการณ์ของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเสริมความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของ

กิจการ และการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญได้อย่างไร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ยังอธิบายถึง 

การติดต่อสื่ อสารที่ มีประสิทธิผลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสร้างสภาพแวดล้อม ซึ่ ง

ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับการแจ้งเร่ืองที่ ส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่องานของผู้สอบบัญชีได้อย่างไร   

... 
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กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

ค ำจ ำกดัควำมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  2 และ 14(ก)) 

... 

ก3. นอกจากนั้น บุคคลของกิจการผู้ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารและมี 

ความรับผิดชอบนอกหน่วยงานการตรวจสอบภายใน โดยปกติอาจพบอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรม 

ซึ่ งท าให้ต้องแยกบุคคลเหล่านั้นออกจากส่วนหนึ่ งของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้ อาจปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมที่ อาจได้รับ 

การทดสอบตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ด้วยเหตุผลนี้การควบคุมที่ ใช้ติดตาม

ผลที่ ได้ปฏบิัติโดยเจ้าของที่ มีอ านาจการจัดการอาจไม่เทยีบเท่ากบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

... 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

... 

การน าวิธกีารที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15(ค)) 

ก10. การน าวิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานควบคุมดูแล 

สอบทานและการจัดท าเอกสารหลักฐานกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งแยกกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจากกจิกรรมการควบคุมอื่ นที่ ใช้ติดตามผล ซึ่ งอาจถูกปฏบิัติภายในกจิการ 

... 

ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)69 อธิบายเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญว่า

เป็นความเสี่ ยงที่ อยู่ใกล้กับระดับบนสุดของระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาเป็นพิเศษ และความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญจะถูกจ ากัดเพียงวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับ  

การดุลยพินิจอย่างจ ากัด นอกจากนั้น ในกรณีที่ ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญไม่ได้อยู่ในระดับต ่า การน าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้เพียง

อย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้และไม่สามารถ

หักล้างความต้องการของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานทดสอบบางส่วนด้วยตนเองได้ 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 620 “กำรใชผ้ลงำนของผูเ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  12(ฏ)4(จ) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรใชผู้เ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก4. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีในข้อใดข้อหนึ่ งหรือ

หลายข้อต่อไปนี้  

• การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้อง และรวมถึงระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

• ... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 701 “กำรสือ่สำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบในรำยงำน

ของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

กำรก ำหนดเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9-10) 

... 

เรือ่งทีต่อ้งการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

... 

เร่ืองที่ ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือความเสี่ ยง

ที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก)) 

... 

ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) นิยามความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญว่าเป็นความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ถูกระบุและประเมินไว้ ซึ่ งจากการประเมิน

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องแล้วพบว่าอยู่ใกล้กับระดับบนสุดของระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง อันเป็นผลมา

จากระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องกระทบต่อผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นเกิดขึ้น70 ซึ่ งผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า จะต้องมีการพิจารณาเร่ือง

การตรวจสอบเป็นพิเศษ เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของผู้บริหารและรายการ

ผิดปกติที่ มีนัยส าคัญ มักถูกระบุเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ดังนั้น ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญจึงมักเป็น

เร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  12(ฏ) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ 2564) 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) “ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบั

ขอ้มูลอ่ืน” 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

กำรอ่ำนและกำรพิจำรณำขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-15) 

... 

การพิจารณาว่ามีความขดัแยง้ทีมี่สาระส าคัญระหว่างขอ้มูลอื่นและความรูที้ไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข))  

... 

ก31. ความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรวมถึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อม  

ของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และซึ่ งรวมถึงระบบการควบคุมภายในของ

กิจการที่ ได้รับตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)71 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบ

บัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจ ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ มาได้ซึ่ งความเข้าใจต่อไปนี้  

(ก) โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของ การก ากับดูแล และรูปแบบธุรกจิของกิจการ ซึ่ งรวมถึง

ขอบเขตของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบัรูปแบบธุรกจิ 

(ข)(ก) อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ลักษณะของกจิการ 

(ค) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี 

(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ 

(ค)(จ) มาตรการภายในและภายนอกที่ ใช้เพื่ อประเมินการวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงาน

ทางการเงินของกิจการ และ 

... 

กำรตอบสนองเมื่อมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินหรือมี  

ควำมจ ำเป็นที่ผูส้อบบญัชีตอ้งปรบัควำมเขำ้ใจในกิจกำรและสภำพแวดลอ้มของกิจกำรใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  20)  

ก51. ในการอ่านข้อมูลอื่ น ผู้สอบบัญชีอาจได้ตระหนักถึงข้อมูลใหม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ 

• ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกจิการของผู้สอบบัญชี ซึ่ งอาจบ่งชี้

ถึงความจ าเป็นในการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีใหม่ 

• ... 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  1911-2712 


