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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดความรับผิดชอบโดยรวมของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต 

ในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอธิบายถึงลักษณะและขอบเขต

ของการตรวจสอบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

ได้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังอธิบายถึงขอบเขต การบังคับใช้ และโครงสร้างของมาตรฐาน

การสอบบัญชี ตลอดจนข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับ

ทุกงานตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี

จะใช้ค าว่า “ผู้สอบบัญชี” แทนค าว่า “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีถูกก าหนดขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี จึงควร 

ถูกปรับใช้ตามความจ าเป็นในกรณีที่น าไปใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น มาตรฐาน 

การสอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่อาจก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ 

หรือตัวอย่างเช่นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจแตกต่างจาก 

ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ในขณะที่ผู้ สอบบัญชีอาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

ในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชียังคงมีความรับผิดชอบที่

จะต้องปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระหน้าที่ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย 

การตรวจสอบงบการเงิน 

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงิน 

การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้

จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่  ในกรณีของแม่บท 

เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปส่วนใหญ่ ความเห็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการระบุว่างบการเงินถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทหรือไม่ การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นดังกล่าวได้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

4. งบการเงินที่ต้องได้รับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกิจการที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการภายใต้

การก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่ก าหนด 

ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็น 

การตรวจสอบบนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับ

ทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็นพื้ นฐานของการปฏิบัติงานตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ 

ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2-ก11) 
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5. เพื่อเป็นหลักพื้ นฐานในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่อมั่นในระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้สอบบัญชีได้รวบรวม

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชี (หรือความเสี่ยง

ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ) ให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้ อย่างไรกต็าม ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่

ความเชื่ อมั่นในระดับสูงสุด เนื่ องจากการตรวจสอบมีข้อจ ากัดสืบเนื่ อง ซึ่ งท าให้หลักฐาน  

การสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลและแสดงความเห็นนั้น มี ลักษณะที่ต้องใช้ 

ดุลยพินิจมากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปในตัวเอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก30-ก54) 

6. ผู้สอบบัญชีจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในระหว่างการตรวจสอบ

และผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) ที่มีต่องบการเงิน1 

โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงการละเว้นการบันทึกบัญชี จะมีสาระส าคัญ 

หากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกันแล้ว สามารถคาดคะเนได้อย่างมีเหตุผลว่า 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเหล่านั้ นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ  

ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ข้อมูลในงบการเงินนั้น การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญเป็นไป

ตามสถานการณ์แวดล้อม ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ ใช้งบการเงิน และขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือทั้งสองปัจจัย

ประกอบกัน มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ความเห็นของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวข้ องกับ 

งบการเงินโดยรวม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจให้พบการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่มีสาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวม 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ข้อก าหนด และการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่น 

ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลมาตรฐานการสอบ

บัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้ซึ่งการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้อง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดจากการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการ 

• ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ โดยการออกแบบและใช้วิธีการที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 

“การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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• แสดงความเหน็ต่องบการเงินจากข้อสรุปที่ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

8. รูปแบบของความเห็นของผู้ สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องและ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก13) 

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบอื่นในการสื่อสารและการรายงานต่อผู้ ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หรือบุคคลอื่นภายนอกกิจการ เกี่ยวกับเร่ืองที่พบจากการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง2 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

11. ในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่งช่วย

ให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

(ข) เพื่อรายงานต่องบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดตามข้อเทจ็จริงที่

ผู้สอบบัญชีตรวจพบ 

12. ในทุกกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และการแสดงความเห็น

แบบมีเง่ือนไขในรายงานของผู้ สอบบัญชีไม่เพียงพอในสถานการณ์ดังกล่าวเพื่ อวัตถุประสงค์ 

ในการรายงานต่อผู้ ใช้งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

หรือถอนตัว (หรือลาออก)3 จากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวนั้นสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมาย

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ค าจ ากดัความ 

13. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่ผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ใช้ในการจัดท างบการเงิน ซึ่งเป็นที่

ยอมรับเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน หรือซึ่งก าหนดโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับ 

 
2
 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 

“ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 43 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชีใช้ค าว่า “การถอนตัว” เท่านั้น 
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ค าว่า “แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ก าหนดให้ปฏบิัติตามข้อก าหนดของแม่บทนั้น และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือไปจาก

ที่แม่บทก าหนดไว้ เพื่อให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควร หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่า ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บท

เพื่อให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์ที่ยากจะเกดิขึ้นเท่านั้น 

ค าว่า “แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้อ้างองิถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ก าหนดให้

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทนั้น แต่ไม่ได้ก าหนดเร่ืองการยอมรับในข้อ (1) หรือ (2) 

ข้างต้น 

(ข) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงข้อมูลจากบันทึกทางการบัญชีที่ใช้ 

ในการจัดท างบการเงินและข้อมูลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ยวกบัปริมาณของหลักฐาน

การสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการได้รับนั้นพิจารณาจาก 

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ผู้สอบบัญชีและจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนั้น 

(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของหลักฐาน

การสอบบัญชี ซึ่งหมายถึงความเกี่ยวข้องและความเชื่อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี

ซึ่งใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

(ค) ความเสี่ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ ไม่เหมาะสม

ต่องบการเงินที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

เป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและ 

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 

(ง) ผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงตามปกติคื อหุ้นส่วน

ผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือส านักงาน 

(แล้วแต่กรณี ) ในกรณี ที่ มาตรฐานการสอบบัญชีนั้ นระบุ ชัดเจนว่าข้อก าหนดหรือ 

ความรับผิดชอบนั้นต้องปฏิบัติตามโดยหุ้นส่วนผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบ ให้ใช้ค าว่า “หุ้นส่วน

ผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบ” แทนค าว่า “ผู้ สอบบัญชี” ค าว่า “หุ้นส่วนผู้ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบ” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของภาครัฐในกรณีที่เกี่ยวข้อง 

(จ) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อลด

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้ จะตรวจไม่พบการแสดงข้อมูล  

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเมื่อรวมกับ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่น 
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(ฉ) งบการเงิน หมายถึง การแสดงข้อมูลทางการเงินในอดีตตามโครงสร้างรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิหรือภาระผูกพันของกิจการ ณ 

ขณะใดขณะหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน ค าว่า “งบการเงิน” หมายถึง งบการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อก าหนดใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง แต่ก็อาจหมายถึงงบการเงินเพียงงบเดียวก็ได้  

การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงไว้ที่

หน้างบการเงินหรือในหมายเหตุหรือในข้อมูลที่ถูกอ้างถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14–ก15) 

(ช) ข้อมูลทางการเงินในอดีต หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใดกิจการ

หนึ่ง ซึ่งได้มาจากระบบบัญชีของกิจการนั้นและเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หรือเกี่ยวกับสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ เวลาใดเวลา

หนึ่งในอดีต 

(ซ) ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบด้านการบริหารเพื่อการด าเนินงานของ

กิจการ ส าหรับกิจการบางแห่งตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้บริหารรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลบางคนหรือทุกคน ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการก ากับดูแล หรือ

ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกจิการ เป็นต้น 

(ฌ) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน การจัดประเภท

รายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในงบการเงินตามที่รายงานไว้  

กับจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการ

ในงบการเงินตามที่ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญหรือไม่ ผู้ สอบบัญชีต้องใช้ 

ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่งรวมถึงรายการปรับปรุงที่เป็น

จ านวนเงิน การจัดประเภท การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจ าเป็นที่จะท าให้ 

งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 

(ญ) หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) หมายถึง ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

(ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับทราบและเข้าใจว่าตนมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  ซึ่งเป็นพื้ นฐาน

ในการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ ความรับผิดชอบ 

(1) เร่ืองการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง 

การน าเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร 

(2) เร่ืองการควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) 

พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ 
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(3) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ก. การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี 

เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น 

ข. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

(ในกรณีที่เหมาะสม) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ค. การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากดั ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณา

ว่าจ าเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น 

ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ข้อ (1) ข้างต้นอาจกล่าวใหม่ได้ว่า  

“ในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงิน”  

ค าว่า “หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)” อาจถูกอ้างองิโดยใช้ค าว่า “หลักการ” 

(ฎ) การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้  และประสบการณ์

ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ของงานตรวจสอบ 

(ฏ) การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทัศนคติที่รวมถึงความรู้ สึกนึกคิด 

ในการตั้งข้อสงสัย การใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ที่อาจชี้ ให้เห็นถึงการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้ นจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต  และการประเมิน

หลักฐานการสอบบัญชีอย่างระมัดระวัง 

(ฐ) ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน ความเชื่อมั่น

ในระดับสงู แต่ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสงูสดุ  

(ฑ) ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หมายถึง ความเสี่ยงที่ 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญก่อนการตรวจสอบ ความเสี่ยง

ดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงสองส่วน ซึ่งอธิบายในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ได้ดังนี้  

(1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่อาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญ

เมื่อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่น โดยไม่พิจารณาการควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

(2) ความเสี่ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ยงที่การควบคุมภายในของกิจการ 

ไม่สามารถป้องกนัหรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจ

เกดิขึ้นภายในเวลาทนัท่วงท ีซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ เกี่ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผย
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ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น และอาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือ 

มีสาระส าคัญเมื่อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่น 

(ฒ) ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กรหรือกลุ่มขององค์กร 

(ตัวอย่างเช่น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกิจการ) ที่มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแล 

การก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการและภาระความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องของ

กิจการ ซึ่งรวมถึงการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการ

บางแห่งในบางประเทศ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจรวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการ

บริหารจัดการด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการก ากับดูแลของกิจการ

ภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐด้วย หรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกจิการ เป็นต้น 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับ 

ความเป็นอสิระในงานตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16-ก19) 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

15. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ที่ท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็ จจริง อันเป็น

สาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก24) 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

16. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก29) 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี 

17. เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้ซึ่งช่วยให้

ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่งข้อสรุปที่สมเหตุสมผลในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก30-ก54) 

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

18. ผู้ สอบบัญชี ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้องกั บการตรวจสอบ  

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเมื่อมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นมีผล

ใช้บังคับและมีสถานการณ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นอยู่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก55-ก59) 
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19. ผู้ สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจเนื้ อหาทั้ งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐ าน 

การสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น เพื่อที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์และ 

น าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60-ก68) 

20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั 

21. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยตระหนักถึง

ความสมัพันธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น เพื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก69-ก71) 

(ก) พิจารณาว่ามีวิธีการตรวจสอบใดหรือไม่ นอกเหนือจากที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่านั้น ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่านั้น และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก72) 

(ข) ประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก73) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

22. ขึ้นอยู่กับย่อหน้าที่ 23 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการสอบบัญชี 

เว้นแต่ภายใต้สถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น 

(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่เกี่ยวข้อง หรือ 

(ข) ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อก าหนดนั้นขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการและเง่ือนไข

นั้นไม่เกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก74-ก75) 

23. ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ ง ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีต้องใช้วิธีการ

ตรวจสอบอื่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น ความจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นกต่็อเมื่อข้อก าหนดนั้นเกี่ยวกับการใช้วิธีการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง 

และวิธีการตรวจสอบนั้นจะไม่มีประสิทธิผลในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น ภายใต้

สถานการณ์เฉพาะในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก76) 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ 

24. ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องฉบับใดฉบับหนึ่ง

ได้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นเหตุให้

ผู้ สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีหรือไม่ และจะเป็นเหตุให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือขอถอนตัวจาก
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งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่ (หากการถอนตัวนั้นสามารถกระท าได้ภายใต้

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องบันทึก  

ในกระดาษท าการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2304 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก77-ก78) 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การตรวจสอบงบการเงิน 

ขอบเขตของการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3) 

ก1. ความเห็นของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินจะเกี่ยวกับการพิจารณาว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นใน

สาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ความเห็นดังกล่าวมีลักษณะ

เช่นเดียวกันในทุก ๆ การตรวจสอบงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับเร่ืองบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น การด ารงอยู่ในอนาคตของกิจการหรือประสิทธิภาพหรือ

ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของผู้บริหาร อย่างไรกต็าม ในบางประเทศกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ที่ เกี่ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองบางเร่ืองโดยเฉพาะ  เช่น 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หรือความสอดคล้องกันระหว่างรายงานส าหรับผู้บริหารกับ 

งบการเงิน แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้ สอบบัญชีจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน เพิ่มเติมหาก 

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการแสดงความเหน็ดังกล่าว 

การจดัท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 4) 

ก2. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของ

ผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของ 

ความรับผิดชอบดังกล่าวหรือวิธีการอธิบายความรับผิดชอบดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ นอกเหนือจากข้อแตกต่างดังกล่าว การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่บน

หลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับทราบและเข้าใจ

ว่าตนมีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงการน าเสนอ

งบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร 

(ข) เร่ืองการควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)

พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8(ค) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 10  TSA 200 

(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) 

ตระหนักว่าเกี่ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน เช่น การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐานและ

ข้อมูลอื่น 

(2) ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ผู้ สอบบัญชีอาจขอจากผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่เหมาะสม) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า

จ าเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น 

ก3. ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ต้อง 

• ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• จัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

• มีค าอธบิายที่เพียงพอเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประมาณการทางบัญชีที่สมเหตุสมผล

ภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ และต้องเลือกและน านโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมไปปฏิบัติ การใช้  

ดุลยพินิจดังกล่าวต้องกระท าในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ก4. งบการเงินอาจจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ ใช้ที่หลากหลาย (หรือ “งบการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป”) หรือ 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม (หรือ “งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ”) 

ก5. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมักรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดขึ้น

โดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่หรือเป็นที่ยอมรับในการก าหนดมาตรฐาน หรือโดยข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบางกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินอาจรวมทั้งมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ก าหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับในการก าหนดมาตรฐาน 

และโดยข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  แหล่งข้อมูลอื่นอาจให้แนวทางในการน า

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ ในบางกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องอาจรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นดังกล่าว หรืออาจประกอบด้วยเพียงแค่แหล่งข้อมูลดังกล่าว

เท่านั้น แหล่งข้อมูลอื่นดังกล่าวอาจรวมถึง 

• สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ค าตัดสินของศาล 

และภาระหน้าที่ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองทางการบัญชี 

• การตีความทางการบัญชีของหน่วยงานที่มีอ านาจต่าง ๆ ซึ่งได้มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วโดย

องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย 

• ความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีอ านาจต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นทางการบัญชีที่เกิดขึ้น  ซึ่งได้ 

มีการพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน องค์กรวิชาชีพ หรือ

องค์กรตามกฎหมาย 

• วิธปีฏบิัติโดยทั่วไปและวิธีปฏบิัติของอุตสาหกรรม ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย 

• วรรณกรรมทางการบัญชี 
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เมื่อมีการขัดแย้งกันระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจให้แนวทาง  

ในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ หรือระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

ที่รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงิน ให้ถือปฏบิัติตามแหล่งที่มีอ านาจสงูสดุ 

ก6. ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดรูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงิน 

แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจไม่ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติหรือการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ 

ทุกรายการหรือทุกเหตุการณ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว แม่บทการรายงานทางการเงินได้รวบรวมหลักการ

กว้าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและการน านโยบายการบัญชี 

ที่สอดคล้องกบัแนวคิดพื้นฐานของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินไปปฏบิัติได้ 

ก7. แม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ืองเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ในขณะที่

เร่ืองอื่น ๆ เป็นแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แม่บทการรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหรือเป็นที่ยอมรับในการประกาศใช้มาตรฐาน

ที่กิจการต่าง ๆ ต้องน าไปใช้ในการจัดท างบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป มักถูกก าหนดขึ้นเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ก8. ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดส่วนประกอบของงบการเงินที่

สมบูรณ์ ภายใต้แม่บทหลายแม่บท งบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ภายใต้แม่บทดังกล่าว งบการเงินที่สมบูรณ์

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินอื่น งบการเงินฉบับเดียวและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องอาจหมายถึง 

งบการเงินที่สมบูรณ์ 

• ตัวอย่างของงบการเงินฉบับเดียว ซึ่งแต่ละงบนั้นรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

o  งบแสดงฐานะการเงิน 

o  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรืองบแสดงผลการด าเนินงาน 

o  งบก าไรสะสม 

o  งบกระแสเงินสด 

o  งบแสดงสนิทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งไม่รวมถึงส่วนของเจ้าของ 

o  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

o  งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 

o  งบแสดงผลการด าเนินงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 
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ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงข้อก าหนดและให้แนวปฏบิัติในการพิจารณาความยอมรับ

ได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) 

กล่าวถึงข้อควรพิจารณาเมื่องบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ6 

ก10. เนื่องจากหลักการมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องได้รับค ายืนยันของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ว่าได้รับทราบและเข้าใจว่าผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) มีความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

ก2 โดยถือเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นส าหรับการรับงานสอบบัญชี7 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก11. ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้างกว่าข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบงบการเงินขององค์กรอื่น ๆ ดังนั้น หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของ

หน่วยภาครัฐที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร อาจรวมถึงความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น 

ความรับผิดชอบในการจัดการรายการและเหตุการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับหรืออ านาจ

หน้าที่ที่ใช้บังคับอื่น8 

รูปแบบของความเห็นของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 8) 

ก12. ความเห็นของผู้ สอบบัญชีคือความเห็นที่ ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชี

ขึ้นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง แม่บท 

การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน ส าหรับ

แม่บทดังกล่าว การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแสดง

รายการด้วย 

ก13. ในกรณีที่แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ซึ่งมักจะเป็น

กรณีของงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีคือความเห็นที่ว่า

งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญหรือไม่ ในกรณีที่แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินคือแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีคือความเห็น

ที่ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

การอ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีจะครอบคลุมถึงความเห็นทั้งสอง

รูปแบบนี้  

 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ” 

ย่อหน้าที่ 8 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข) 

8
 ดูย่อหน้าที่ ก59 
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ค าจ ากดัความ 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13 (ฉ)) 

ก14. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจอ้างถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพันโดยใช้

ค าศัพทอ์ื่น เช่น อาจอ้างถึงค าเหล่านี้ โดยใช้ค าว่า สนิทรัพย์หรือหนี้สินของกิจการ และส่วนแตกต่าง

ระหว่างสนิทรัพย์และหนี้สนิใช้ค าว่า ส่วนของเจ้าของหรือส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

ก15. ข้อมูลซึ่งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะ ซึ่งถูกก าหนดให้รวมอยู่ในงบการเงินตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงข้อมูลที่ถูกอ้างถึงไปยังข้อมูลในเอกสารอื่น เช่น รายงาน

ของผู้ บริหารหรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ค าว่า “รวมถึงข้อมูลที่ถูกอ้างถึง” หมายความถึง  

การอ้างถึงในงบการเงินไปยังเอกสารอื่น แต่ไม่ใช่การอ้างถึงจากเอกสารอื่นมายังงบการเงิน  

เมื่อแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ห้ามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการอ้างถึงต าแหน่งของข้อมูล  

ซึ่งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะที่จะแสดงไว้ และข้อมูลนั้นถูกอ้างถึงอย่างเหมาะสม ดังนั้น 

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก16. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับ  

ความเป็นอิสระในงานตรวจสอบงบการเงิน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ถูกระบุไว้ใน

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ก17. คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดหลักการพื้ นฐานของ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน หลักการพื้ นฐานที่

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตาม ได้แก่ 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ 

(ง) การรักษาความลับ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน  ข ได้ให้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

หลักการพื้นฐานและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ที่มักจะพบในทางปฏบิัติ 

ก18. งานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น  จรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ  

ความเป็นอิสระประกอบด้วยทั้งความเป็นอิสระโดยจิตใจและความเป็นอิสระตามที่ปรากฏให้เห็น 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากกจิการที่ตรวจสอบช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ใน

การตรวจสอบได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลที่อาจกระทบต่อความเห็นนั้น ความเป็นอิสระ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม และ 

ด ารงไว้ซึ่งทศันคติเกี่ยวกบัการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ก19. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  19 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22010 กล่าวถึง 

ความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน

ส าหรับงานตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของ

ส านักงานในการจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

แก่ส านักงานว่า ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ11 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ก าหนด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ  

ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการคงไว้ซึ่งความระมัดระวัง โดยการสังเกตการณ์และ

การสอบถามที่จ าเป็น เพื่อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ การพิจารณาถึง การด าเนินการที่เหมาะสมหากผู้สอบบัญชี 

ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ ที่แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และการได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

220 ยอมรับว่ากลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสิทธิที่จะเชื่ อถื อระบบการควบคุมคุณภาพของ

ส านักงานในการบรรลุความรับผิดชอบของกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่

เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบแต่ละงาน เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือแหล่งอื่นจะชี้แนะเป็นอย่างอื่น 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก20. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการที่ผู้สอบบัญชีระมัดระวังในเร่ือ งต่อไปนี้  

ตัวอย่างเช่น 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ขัดแย้งกบัหลักฐานอื่นที่ได้รับ 

• ข้อมูลที่ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ได้รับจาก  

การสอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

• สถานการณ์ที่อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตที่อาจเกดิขึ้น 

• สถานการณ์ที่ชี้ ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่ก าหนดโดย

มาตรฐานการสอบบัญชี 

ก21. การด ารงไว้ซึ่งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบเป็นเร่ืองที่จ าเป็น  

หากผู้สอบบัญชีต้องการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจาก 

• การมองข้ามสถานการณ์ที่ผิดปกติ 

 
9
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน 

และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 2 

11
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 20-25 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 9-12 
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• การได้มาซึ่งข้อสรุปที่เกนิความจริงจากการสงัเกตการณ์ในการตรวจสอบ 

• การใช้ข้อสมมติที่ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบที่ได้ 

ก22. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี  

อย่างระมัดระวัง การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งข้อสงสยัเกี่ยวกับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ขัดแย้งกันและความน่าเชื่อถือของเอกสารและค าตอบที่ได้รับจากการสอบถามและ

ข้อมูลอื่นที่ได้รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการทุจริตและมีเอกสารเพียง 

ฉบับเดียวซึ่งง่ายต่อการทุจริตเป็นหลักฐานประกอบเพียงชิ้นเดียวส าหรับจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญ

ในงบการเงิน 

ก23. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการและเอกสารเป็นของจริง เว้นแต่ผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่จะเชื่อเป็น

อย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐาน 

การสอบบัญชี13 ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือมีข้อบ่งชี้ ถึงการทุจริตที่

อาจเกดิขึ้น (ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานการณ์ที่พบระหว่างการตรวจสอบท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าเอกสาร

อาจไม่ใช่ของจริงหรือข้อมูลในเอกสารอาจถูกบิดเบือน) มาตรฐานการสอบบัญชี ก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องสืบค้นข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมและพิจารณาถึงการปรับเปล่ียน หรือ การเพิ่มวิธีการ

ตรวจสอบที่จ าเป็นเพื่อขจัดข้อสงสยัดังกล่าว14 

ก24. ผู้สอบบัญชีควรค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของกิจการ อย่างไรกต็าม ความเชื่อที่ว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลมีความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ ไม่ได้ท าให้ผู้สอบบัญชีลดความจ าเป็นในการด ารงไว้

ซึ่งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือท าให้ผู้ สอบบัญชีสามารถยอมรับหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้น้อย ในการได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก25. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เหมาะสม 

เนื่ องจากการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการสอบบัญชีและ  

การตัดสนิใจอย่างรอบคอบที่จ าเป็นตลอดการตรวจสอบ ไม่สามารถกระท าได้หากไม่มีการน าความรู้

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบั 

 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 7-9 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 11 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 

“การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่ 10-11 และ 16 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 16  TSA 200 

•  ความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชี 

•  ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 

•  การประเมินว่าผู้ สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  และ 

การประเมินว่าผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

•  การประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ของกจิการไปปฏบิัติ 

•  การสรุปผลการสอบบัญชีจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น การประเมิน 

ความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ก าหนดโดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

ก26. ลักษณะที่ส าคัญของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีคือ การใช้ดุลยพินิจโดย

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ที่จ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล 

ก27. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ผู้ สอบบัญชีทราบ การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้งใน

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกับกลุ่มอื่นในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกส านักงาน ดังเช่นที่ก าหนด 

โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22015 จะช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและ

สมเหตุสมผล 

ก28. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจประเมินได้จากการพิจารณาว่า ดุลยพินิจนั้นสะท้อนให้

เหน็ถึงการน าหลักการสอบบัญชีและหลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ และดุลยพินิจนั้น

เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ผู้ สอบบัญชีทราบจนถึงวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

ก29. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระท าตลอดการตรวจสอบและต้องมีการบันทึกไว้ 

อย่างเหมาะสม ในการนี้ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อให้

ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถเข้าใจถึงดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญที่ใช้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่าง 

การตรวจสอบได้16 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจใช้เป็นเหตุผลของการตัดสินใจ 

ที่ไม่อยู่บนพื้ นฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

 
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 18 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 8 
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หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5 และ 17) 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

ก30. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชีหลักฐาน

การสอบบัญชีได้มาจากการเก็บรวบรวมและส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้วิธีการตรวจสอบในระหว่าง 

การตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น  

การตรวจสอบคร้ังก่อน ๆ (เมื่อผู้ สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ นหลังจาก 

การตรวจสอบคร้ังก่อนหรือไม่ ที่อาจกระทบต่อความเกี่ยวข้องของข้อมูลนั้นกับการตรวจสอบ 

ในปัจจุบัน17) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานเกี่ยวกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกเหนือจากแหล่งอื่นภายในและภายนอกกิจการแล้ว บันทึกทางการบัญชี

ของกิจการยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้  ข้อมูลที่อาจใช้เป็น

หลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมขึ้ นโดยผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นพนักงานหรือถูกว่าจ้างโดยกิจการ 

หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยทั้งข้อมูลที่สนับสนุนและยืนยันสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลอื่นที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน 

นอกจากนี้  ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารปฏิเสธที่จะให้ค ารับรองตามที่ถูก

ร้องขอ) กถ็ือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีในการก าหนด

รูปแบบของความเหน็ของผู้สอบบัญชีประกอบด้วยการรวบรวมและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

ก31. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กัน ความเพียงพอเป็น

การประเมินเกี่ยวกับปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการ

ได้รับพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของผู้สอบบัญชี  

(เมื่อความเสี่ยงที่ประเมินได้ย่ิงสงูขึ้น ผู้สอบบัญชีจะมีความต้องการหลักฐานการสอบบัญชีในปริมาณ

มากขึ้ น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนั้น (คุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีย่ิง

สูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจต้องการปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่น้อยลง) อย่างไรกต็าม การได้มาซึ่ง

หลักฐานการสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้นอาจไม่สามารถชดเชยกบัหลักฐานที่ด้อยคุณภาพได้ 

ก32. ความเหมาะสม เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งหมายถึงความเกี่ยวข้อง

และความเชื่อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเชื่อถือได้ของหลักฐานได้รับผลกระทบจากแหล่งที่มาของหลักฐานและ

จากลักษณะของหลักฐาน และขึ้นอยู่กบัแต่ละสถานการณ์ที่ได้รับหลักฐานนั้นมา 

ก33. การที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบ

บัญชีในอยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่งข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพื่อ

สนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่นั้น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 และมาตรฐานการสอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องมีข้อก าหนดเพิ่มเติมและ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 9 
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ให้แนวปฏิบัติ เพิ่มเติมที่น าไปปฏิบัติได้ตลอดการตรวจสอบในส่วนที่ เกี่ยวกับข้อพิจารณาของ 

ผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเสีย่งในการสอบบญัชี 

ก34. ความเสี่ยงในการสอบบัญชี เป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบเพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์นั้นและหลักฐานที่ได้รับตลอดการตรวจสอบ การประเมิน

ความเสี่ยงเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าเป็นเร่ืองของความสามารถ 

ในการวัดค่าอย่างแม่นย า 

ก35. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีไม่รวมถึงความเสี่ยงที่ 

ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในขณะที่งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยทั่วไป  ความเสี่ยง

ดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นค าศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการการสอบบัญชี และไม่ได้หมายถึงความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้สอบบัญชี เช่น ความเสียหาย

จากการแพ้คดีความ การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ หรือเหตุการณ์อื่นที่ เกิดขึ้ น อันเกี่ยวเนื่ องกับ 

การตรวจสอบงบการเงิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก36. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ อาจเกดิขึ้นได้สองระดับ คือ 

• ระดับของงบการเงินโดยรวม และ 

• ระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ  

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ก37. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินโดยรวม 

หมายถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ 

งบการเงินโดยรวมอย่างแผ่กระจาย และมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

หลายประการ 

ก38. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับ

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ช่วยในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมที่จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

หลักฐานดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้โดยมีความเสี่ยงจาก 

การสอบบัญชีในระดับต ่าที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบ

บัญชีอาจใช้แบบจ าลองซึ่งแสดงความสัมพันธ์ทั่วไปขององค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงในการ

สอบบัญชีในรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสี่ยงจากการตรวจสอบในระดับที่ยอมรับ

ได้ ผู้สอบบัญชีบางคนอาจพบว่าแบบจ าลองดังกล่าวมีประโยชน์ในการวางแผนวิธกีารตรวจสอบ 
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ก39. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ มี 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม ความเสี่ยง

สืบเนื่ องและความเสี่ยงจากการควบคุมเป็นความเสี่ยงของกิจการและมีอยู่โดยไม่ขึ้ นอยู่กับ 

การตรวจสอบงบการเงิน 

ก40. ความเสี่ยงสืบเนื่องส าหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางเร่ืองสงูกว่าเร่ืองอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงสืบเนื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณที่ซับซ้อนหรือบัญชีที่ประกอบด้วยจ านวนเงินที่เกิดจากประมาณการทาง

บัญชีซึ่งขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการประมาณการ สถานการณ์ภายนอกที่ก่อให้เกิด 

ความเสี่ยงทางธุรกิจกอ็าจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงสืบเนื่อง ตัวอย่างเช่น พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอาจ

ท าให้สินค้าบางชนิดล้าสมัย ซึ่งเป็นเหตุให้สินค้าคงเหลือมีแนวโน้มที่จะแสดงยอดที่สูงเกินจริง ปัจจัย

ต่าง ๆ ภายในกิจการและในสภาพแวดล้อมของกิจการที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล หลายประการหรือทุกประการกอ็าจมีอิทธพิลต่อความเสี่ยงสืบเนื่องที่

เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้โดยเฉพาะ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การขาด

เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเพื่อการด าเนินงานต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่ก าลังถดถอยซึ่งจะเห็นได้

จากธุรกจิที่ประสบความล้มเหลวเป็นจ านวนมาก 

ก41. ความเสี่ยงจากการควบคุม เป็นผลมาจากประสิทธิผลของการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และ 

การดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ในการที่จะระบุความเสี่ยงที่พบซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 

การควบคุมภายในจะถูกออกแบบและมีการปฏิบัติตามอย่างดีเพียงใด การควบคุมภายในสามารถ

ลดลง แต่ไม่สามารถก าจัดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน 

งบการเงินได้เนื่องจากข้อจ ากัดสืบเนื่องของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง ความเป็นไปได้ของ

ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความเป็นไปได้ที่การควบคุมจะถูกแทรกแซง 

โดยการสมรู้ ร่วมคิด หรือการข้ามขั้นตอนอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้  ความเสี่ยงจาก

การควบคุมบางส่วนจึงต้องมีอยู่เสมอ มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีต้อง

หรืออาจเลือกที่จะทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการออกแบบการควบคุม เพื่อก าหนด

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่จะท า18 

ก42. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอาจแสดงใน

รูปแบบเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละ หรือในรูปแบบที่ ไม่เป็นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  

ความจ าเป็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีความส าคัญกว่าวิธีการต่าง ๆ 

ที่อาจใช้ในการประเมิน มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่กล่าวถึงความเสี่ยงสบืเนื่องและความเสี่ยงจาก

การควบคุมแยกต่างหากจากกัน แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกันในรูปของ “ความเสี่ยงจาก  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่ 7-17 
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540 (ปรับปรุง)19 ก าหนดให้ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมแยก

ต่างหากจากกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ส าหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมินไว้ (ซึ่ง

รวมถึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ) ส าหรับการประมาณการทางบัญชีในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33020 ในการระบุและการประเมินความเสี่ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่นอกเหนือจากการประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชี

อาจประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกันหรือรวมกันกไ็ด้ 

ขึ้นอยู่กบัเทคนิคหรือวิธกีารทางการสอบบัญชี และข้อพิจารณาในทางปฏบิัติที่เลือกใช้  

ก43. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กล่าวถึงข้อก าหนดและให้แนวปฏิบัติในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน

และระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 

ก44. ณ ระดับความเสี่ยงในการสอบบัญชีระดับใดระดับหนึ่ ง ระดับที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงจาก 

การตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ประเมินได้ 

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ผู้สอบบัญชีเชื่อ

ว่ามีอยู่ย่ิงสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่สามารถยอมรับได้จะย่ิงลดลง และดังนั้นหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องการจะต้องย่ิงมีความเชื่อถือได้มากขึ้น 

ก45. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของ

ผู้ สอบบัญชีที่ก าหนดขึ้ นโดยผู้สอบบัญชีเพื่ อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่า  

ที่ยอมรับได้ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของวิธีการตรวจสอบและ

การน าวิธกีารตรวจสอบนั้นไปปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• การวางแผนที่เพียงพอ 

• การจัดบุคลากรในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

• การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

• การควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ปฏบิัติ 

ตัวอย่างข้างต้นจะช่วยเพิ่มประสทิธิผลของวิธกีารตรวจสอบและการน าวิธีการตรวจสอบนั้นไปปฏบิัติ 

และลดโอกาสที่ผู้สอบบัญชีอาจเลือกวิธีการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม น าวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสม

ไปปฏบิัติผิดวิธ ีหรือแปลความหมายจากผลการตรวจสอบผิดพลาด 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 16 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 7(ข) 
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ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30021 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงข้อก าหนด และให้

แนวปฏิบัติในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินและการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ยงที่

ประเมินได้ อย่างไรกต็าม ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสามารถลดลง แต่ไม่สามารถก าจัดได้ เนื่องจาก

ข้อจ ากดัสบืเนื่องของการสอบบัญชี ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจากการตรวจสอบบางส่วนจึงยังคงมีอยู่เสมอ 

ขอ้จ ากดัสืบเนือ่งของการสอบบญัชี 

ก47. ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องและไม่สามารถลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีจนเป็นศูนย์ ดังนั้ น  

จึงไม่สามารถได้มาซึ่งความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดสืบเนื่อง

ของการสอบบัญชี ซ่ึงท าให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้ ในการหาข้อสรุปและ 

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้ สอบบัญชี เป็นหลักฐานที่ ต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง

สมเหตุสมผลในการพิจารณาความเชื่อถือได้มากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

ข้อจ ากดัสบืเนื่องของการสอบบัญชีเกดิขึ้นจาก 

• ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ 

• ความจ าเป็นที่จะต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม 

ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

ก48. การจัดท างบการเงินเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของกิจการไปปฏิบัติกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกิจการ 

นอกจากนี้  รายการในงบการเงินหลายรายการเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจหรือการประเมินที่ขึ้นอยู่กับ

ความเห็นส่วนบุคคลหรือความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และอาจมีการตีความหรือการใช้ดุลยพินิจที่

ยอมรับได้หลายแบบ ดังนั้น รายการในงบการเงินบางรายการจึงขึ้นอยู่กับความผันแปรในระดับ

หนึ่ง ซึ่งไม่สามารถก าจัดได้โดยการใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ลักษณะเช่นนี้ มักเป็นกรณีของ

ประมาณการทางบัญชีบางเร่ือง อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาโดยเฉพาะว่าประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และพิจารณาโดยเฉพาะเกี่ยวกับ

ลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ ซึ่งรวมถึงข้อบ่งชี้ ถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นใน

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร22 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 

22
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” และมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 12 
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ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ 

ก49. ผู้ สอบบัญชีมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้ สอบบัญชี  

ในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารหรือบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินหรือที่ ร้องขอโดยผู้สอบบัญชี  ด้วยเหตุนี้ ผู้สอบบัญชีจึง 

ไม่สามารถมั่นใจเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลได้ แม้ว่าผู้ สอบบัญชีจะได้ใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 

• การทุจริตอาจเกี่ยวข้องกบัแผนการที่มีการวางแผนอย่างซับซ้อนและรอบคอบ ซึ่งออกแบบมา

เพื่อปกปิดการทุจริตนั้น ดังนั้น วิธีการตรวจสอบที่ใช้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอาจไม่มี

ประสิทธิผลในการตรวจให้พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากความตั้งใจที่

เกี่ยวกบั ตัวอย่างเช่น การสมรู้ ร่วมคิดเพื่อแก้ไขเอกสารที่อาจท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีนั้นเป็นหลักฐานที่ถูกต้องทั้งที่หลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูก

ฝึกอบรมหรือถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิสจูน์ความแท้จริงของเอกสาร 

• การสอบบัญชีไม่ใช่การสืบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาการกระท าผิดที่ต้องสงสัย ดังนั้น

ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น อ านาจในการตรวจค้นที่อาจจ าเป็น

ส าหรับการสบืสวนดังกล่าว 

ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงินและความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกบัต้นทุนที่เสียไป 

ก50. ความยากล าบาก ระยะเวลา หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นเหตุอันควรให้ผู้สอบบัญชีละเว้นวิธีการ

ตรวจสอบที่ไม่มีวิธีการตรวจสอบอื่นมาทดแทนได้ หรือยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ 

การวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งานสอบบัญชี 

อย่างไรกต็าม ความเกี่ยวข้องของข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อเวลา

ผ่านไป และควรมีการพิจารณาเปรียบเทยีบสมดุลระหว่างความเชื่อถือได้ของข้อมูลและต้นทุนของ

ข้อมูลนั้น เร่ืองดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยแม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ือง (ตัวอย่างเช่น 

แม่บทในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน) ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงินจึงมีความคาดหวังว่าผู้สอบบัญชี

จะแสดงความเห็นต่องบการเงินภายในระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม โดยตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้

ในทางปฏิบัติที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่อาจมีอยู่หรือจะติดตามทุกเร่ืองอย่างละเอียดถี่ถ้วนบน  

ข้อสมมตทิี่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีข้อผิดพลาดหรือมีการทุจริตจนกว่าจะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอื่น 

ก51. ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้อง 

• วางแผนการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธผิล 

• มุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังบัญชีที่คาดไว้สูงว่าน่าจะมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในขณะที่มุ่งเน้น 

การตรวจสอบที่น้อยกว่าไปยังบัญชีอื่น 

• ใช้การทดสอบและวิธกีารอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ เพื่อหาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง 
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ก52. เมื่อพิจารณาวิธีการตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก51 มาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 

การวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง 

• มีหลักเกณฑ์ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ โดยใช้วิธกีารประเมินความเสี่ยงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง23 

• ใช้การทดสอบและวิธีการอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ ในลักษณะที่จะ ให้เกณฑ ์

ที่สมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกบัประชากรนั้น24 

เร่ืองอื่นที่มีผลกระทบต่อข้อจ ากดัสบืเนื่องในการสอบบัญชี 

ก53. ในกรณีของสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประการหรือเร่ืองบางเร่ือง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากข้อจ ากัดสืบเนื่องที่มีต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญมีนัยส าคัญอย่างมาก สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หรือเร่ืองบาง

เร่ืองดังกล่าวรวมถึง 

• การทุจริต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือการสมรู้ ร่วมคิด 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ในรายละเอยีดเพิ่มเติม 

• ความมีอยู่จริงและความครบถ้วนของความสัมพันธ์และรายการบัญชีของบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55025 ในรายละเอยีดเพิ่มเติม 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)26 

ในรายละเอยีดเพิ่มเติม 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจท าให้กิจการไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องได้   

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)27 ในรายละเอยีดเพิ่มเติม 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องระบุวิธีการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยลดผลกระทบของ

ข้อจ ากดัสบืเนื่อง 

ก54. ข้อจ ากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี ท าให้มีความเสี่ยงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ถูกตรวจพบ แม้ว่าการตรวจสอบจะได้มี

การวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแล้วกต็าม ด้วยเหตุนี้  การตรวจพบ

ในภายหลังถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  ซึ่ งเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง การไม่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ข้อจ ากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชีไม่ใช่ข้ออ้างของผู้สอบบัญชีในการ

 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 5-10 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 

25
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

26
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” 

27
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 
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ยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ การที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีหรือไม่นั้น พิจารณาได้จากวิธีการตรวจสอบที่ใช้ภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ความเพียงพอ

และเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการตรวจสอบที่ใช้ดังกล่าว และ

ความเหมาะสมของรายงานของผู้สอบบัญชีโดยประเมินจากหลักฐานดังกล่าวประกอบกับวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ลกัษณะของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก55. มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดมาตรฐานของการท างานของผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชี  

ตลอดจนข้อพิจารณาเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการน าความรับผิดชอบดั งกล่าวไป

ปฏบิัติกบัเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

ก56. ขอบเขต วันถือปฏิบัติ และข้อจ ากัดโดยเฉพาะ ในการน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ง

ไปใช้ ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตให้น า

มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้ก่อนวันถือปฏิบัติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

ก57. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ

นอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ลบล้างกฎหมายหรือข้อบังคับ

ที่ก ากับดูแลการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวแตกต่างจากมาตรฐาน

การสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้อบังคับจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี 

ก58. (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก59. มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบในภาครัฐ อย่างไรกต็าม ความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีในภาครัฐอาจได้รับผลกระทบจากข้อบังคับทางการสอบบัญชี หรือจากภาระหน้าที่ที่มีต่อ

หน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น (เช่น กฎกระทรวง ข้อก าหนด

ตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติแห่งสภานิติบัญญัติ) ซึ่ งอาจครอบคลุมขอบเขตที่กว้างกว่า 

การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนนี้ ไม่ได้อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการสอบบัญชี แต่อาจถูกก าหนดในแนวปฏบิัติที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ 

เน้ือหาของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก60. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และข้อก าหนด (ข้อก าหนดได้ถูกแสดงในมาตรฐานการสอบบัญชีโดยใช้

ค าว่า “ต้อง”) มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับประกอบด้วยแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงค าน า  ซึ่ งมีบริบทเกี่ยวกับการท า 
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ความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและค าจ ากัดความ ดังนั้น เนื้อความ

ทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับจึงเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและการน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นไป

ปฏบิัติอย่างเหมาะสม 

ก61. ในกรณีที่จ าเป็น การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นจะให้ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น การน าไปปฏิบัติและ

ค าอธบิายอื่นอาจ 

• อธบิายให้ชัดเจนขึ้นว่า ข้อก าหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่จะครอบคลุมเร่ืองใดบ้าง 

• ให้ตัวอย่างนโยบายและวิธปีฏบิัติที่อาจเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

แม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อก าหนด แต่กเ็กี่ยวข้องกับการน าข้อก าหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นอาจให้ข้อมูลเบื้ องหลัง

ความเป็นมาเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

ก62. ภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย 

ในการใช้ของภาคผนวกได้อธิบายไว้ในเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือในหัวข้อ

และค าน าของภาคผนวกเอง 

ก63. ค าน า อาจรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น ค าอธบิายเกี่ยวกบั 

• วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ตลอดจนค าอธบิายว่ามาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนั้นเกี่ยวข้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ อย่างไร 

• สาระส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและบุคคลอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนั้น 

• บริบทที่ใช้ในการก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

ก64. มาตรฐานการสอบบัญชีอาจมีหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ค าจ ากัดความ คือค าอธิบายความหมายของ

ค าศัพทต่์าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ค าจ ากดัความดังกล่าวมีไว้เพื่อช่วยให้การน ามาตรฐาน

การสอบบัญชีไปปฏิบัติและการตีความมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ได้ 

มีเจตนาที่จะลบล้างค าจ ากัดความที่อาจก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือเร่ืองอื่น ๆ ค าศัพทด์ังกล่าวจะมีความหมายเดียวกันในมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ก65. ในกรณีที่ เหมาะสม ข้อพิจารณาเพิ่มเติมโดยเฉพาะส าหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กและ

หน่วยงานภาครัฐจะอยู่ในการน าไปปฏิบัติและค าอธบิายอื่นของมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อพิจารณา

เพิ่มเติมเหล่านี้ ช่วยในการน าข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นไปปฏิบัติ 

ในการตรวจสอบกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเหล่านี้ ไม่ได้จ ากั ดหรือลด 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นไปปฏิบัติ

และในการปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก66. ในการระบุข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก “กิจการขนาดเล็ก” หมายถึง 

กจิการที่โดยปกติมีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น 

(ก) ความเป็นเจ้าของและการบริหารรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลจ านวนน้อย (มักเป็นเจ้าของคนเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นเจ้าของกจิการโดยที่เจ้าของมีลักษณะ

เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้อง) และ 

(ข) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อจากข้อต่อไปนี้  

(1) มีรายการที่ตรงไปตรงมาหรือไม่ซับซ้อน 

(2) มีการบันทกึบัญชีไม่ซับซ้อน 

(3) มีจ านวนสายงานธุรกจิน้อยและมีจ านวนผลิตภัณฑน้์อยภายในสายงานธุรกจิ 

(4) มีการควบคุมภายในน้อย 

(5) มีระดับชั้นของผู้บริหารน้อยและผู้บริหารรับผิดชอบการควบคุมในวงกว้าง 

(6) มีบุคลากรน้อย หลายคนมีหน้าที่รับผิดชอบในวงกว้าง 

ลักษณะเชิงคุณภาพข้างต้นนี้ ไม่ได้ครอบคลุมลักษณะเชิงคุณภาพโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ใช่ลักษณะ

เชิงคุณภาพของกจิการขนาดเลก็โดยเฉพาะ และกจิการขนาดเลก็ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพ

ข้างต้นนี้ครบทุกข้อ 

ก67. ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกิจการขนาดเล็กที่รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้ถูกพัฒนา

เร่ิมแรกจากกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาบางเร่ืองอาจ 

มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก 

ก68. มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงเจ้าของกิจการขนาดเล็กซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

ในแต่ละวันว่า “ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกจิการ” 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก69. มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมีหนึ่งวัตถุประสงค์หรือหลายวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยง

ระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีนั้ นกับวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีได้ผลลัพธ์ตามที่มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนั้นต้องการ ในขณะเดียวกนักม็ีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะช่วยผู้สอบบัญชีใน 

• การท าความเข้าใจว่าต้องท าสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วง และในกรณีที่จ าเป็น วิธีการที่เหมาะสม 

ในการท าเช่นนั้น และ 

• การตัดสินใจว่าต้องท าสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ในสถานการณ์ 

นั้น ๆ ของการตรวจสอบ 
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ก70. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับในบริบทของ

วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

นี้  ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อขึ้ นอยู่กับข้อจ ากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี 

เช่นเดียวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

ก71. ในการใช้วัตถุประสงค์ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการสอบบัญชี 

ทั้งนี้ เนื่องจาก ดังเช่นที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก55 มาตรฐานการสอบบัญชีในบางกรณีจะเกี่ยวข้องกับ

ความรับผิดชอบทั่วไป และในกรณีอื่นจะเกี่ยวข้องกับการน าความรับผิดชอบเหล่านั้นไปปฏิบัติกับ

เร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีด ารงไว้ 

ซึ่งทัศนคติในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจ าเป็นในทุกขั้นตอนของการวางแผน

และการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ไม่ได้ถูกกล่าวซ ้าในรูปของข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

แต่ละฉบับอีก ในระดับที่ ลึกลงไป มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 (ปรับปรุง) และ 330 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์และข้อก าหนดเกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และความรับผิดชอบในการ

ออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ ได้ประเมินไว้ดังกล่าว

ตามล าดับ วัตถุประสงค์และข้อก าหนดดังกล่าวจะถูกน าไปปฏิบัติตลอดการตรวจสอบ มาตรฐาน 

การสอบบัญชีบางฉบับที่กล่าวถึงเร่ืองโดยเฉพาะเจาะจงในการสอบบัญชี  (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 540) อาจขยายความถึงเร่ืองที่ ว่าจะน าวัตถุประสงค์และข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีอื่น เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และ 330 ไปใช้ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นอย่างไร แต่จะไม่กล่าวซ ้า ดังนั้น   

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ผู้ สอบบัญชีต้อง

ตระหนักถึงวัตถปุระสงค์และข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

การใช้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการวิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21(ก)) 

ก72. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ผู้ สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ได้ ดังนั้น 

การน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชี จึงเป็นเกณฑ์

ที่ เพียงพอให้แก่ผู้ สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก

สถานการณ์ของงานตรวจสอบแตกต่างกันไปอย่างมากและมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่สามารถ

คาดการณ์สถานการณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมด ผู้ สอบบัญชีจึงต้องรับผิดชอบในการก าหนดวิธีการ

ตรวจสอบที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบ อาจมีเร่ืองบางเร่ืองที่ผู้สอบบัญชี ต้องใช้

วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 28  TSA 200 

การใช้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 21(ข)) 

ก73. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

แล้วหรือไม่ในบริบทของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีไม่เพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้

เพื่อให้บรรลุข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21(ข) 

• ประเมินว่าได้รับหรือจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ หรือไม่ 

• ขยายการตรวจสอบในการน าข้อก าหนดหนึ่งข้อหรือหลายข้อไปปฏบิัติ หรือ 

• ใช้วิธกีารอื่นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ 

ในกรณีที่คาดว่าไม่มีข้อใดข้างต้นสามารถกระท าได้หรือเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้สอบบัญชี

จะไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและมาตรฐานการสอบบัญชี

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี หรือต่อความสามารถของ

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานตรวจสอบให้เสรจ็สิ้น 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก74. ในบางกรณี มาตรฐานการสอบบัญชี (และข้อก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น) 

อาจไม่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ากจิการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะไม่มี

เร่ืองใดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)28  

ก75. ในมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อก าหนดที่มี เง่ือนไข ข้อก าหนดดังกล่าวจะเกี่ยวข้อง

เมื่อสถานการณ์ที่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อก าหนดนั้นเกิดขึ้นและเง่ือนไขนั้นเกิดขึ้น โดยทั่วไป เง่ือนไข

ของข้อก าหนดจะมีทั้งที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย ตัวอย่างเช่น 

• ข้อก าหนดที่ให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

หากมีการจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ29 ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่มีเง่ือนไขชัดแจ้ง 

• ข้อก าหนดที่ ให้สื่อสารเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ส าคัญของการควบคุมภายในที่พบในระหว่าง 

การตรวจสอบกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล30 ซึ่งขึ้นอยู่กับความมีอยู่จริงของจุดอ่อนที่ส าคัญ

ที่พบดังกล่าว และข้อก าหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่ 2 

29
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

ย่อหน้าที่ 13 

30
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ” 

ย่อหน้าที่ 9 
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เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง31 ซึ่งขึ้นอยู่กับการที่แม่บทนั้นก าหนดให้หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าว ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่มีเง่ือนไขโดยนัย 

ในบางกรณี ข้อก าหนดอาจแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นเง่ือนไขตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบบัญชีหากการถอนตัวนั้น

สามารถกระท าไดภ้ายใตก้ฎหมายหรือขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง หรือผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้กระท า

บางเร่ือง เวน้แต่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือขอ้บังคับ การอนุญาตหรือการห้ามตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีลักษณะที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัแต่ละประเทศ 

การไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

ก76. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กล่าวถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในสถานการณ์พิเศษ

ที่ผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง32 มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนด ให้ต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก77. การบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่นั้นเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ 

ผู้สอบบัญชี ดุลยพินิจดังกล่าวเป็นผลของการใช้วิธีการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชี และการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่และจ าเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ในสถานการณ์ของการตรวจสอบ

นั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น  สถานการณ์ที่อาจท าให้ 

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงสถานการณ์ที่ 

• ขัดขวางไม่ให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการสอบบัญชี 

• เป็นเหตุให้ไม่สามารถกระท าได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม

หรือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมที่เห็นว่าจ าเป็นจากการใช้วัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที่ 

21 ตัวอย่างเช่น เกดิจากข้อจ ากดัเกี่ยวกบัหลักฐานการสอบบัญชีที่สามารถหาได้ 

ก78. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 และ

ข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นเป็นหลักฐานที่

แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของ 

ผู้สอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นที่จะต้องจดบันทึกแยกไว้ต่างหาก (ดังเช่น ในแบบสอบถาม

เพื่อการตรวจสอบ) ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละเร่ืองแล้วก็ตาม เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะช่วยผู้ สอบบัญชีในการประเมินว่าการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าวนั้นได้ขัดขวางผู้สอบบัญชีไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อควรพจิารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ” ย่อหน้าที่ 13 
32

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 12 


