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ISA™ 300 – การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน  ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน  

พ .ศ . 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน 

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 300 – การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ©  2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 – การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ©  2012 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 300 

การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 

(ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 1 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน 2 

วันถือปฏบิัติ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

ขอ้ก าหนด  

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 5 

กจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบัญชี 6 

กจิกรรมการวางแผนงาน 7-11 

เอกสารหลักฐาน 12 

ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมในการรับงานสอบบัญชีคร้ังแรก 13 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน ก1-ก3 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ก4 

กจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบัญชี ก5-ก7 

กจิกรรมการวางแผนงาน ก8-ก17 

เอกสารหลักฐาน ก18-ก21 

ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมในการรับงานสอบบัญชีครั้งแรก ก22 

ภาคผนวก     ข้อพิจารณาในการจัดท ากลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม  
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1 TSA 300 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้เป็นกรอบส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้า

รายเดิม ทั้งนี้  ประเด็นที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเพิ่ มเติมในการวางแผนงานเมื่ อรับงานสอบบัญชี 

คร้ังแรกได้แสดงไว้ต่างหาก 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน 

2. การวางแผนงานตรวจสอบ เกี่ ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการพัฒนาแผน 

การสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบที่ เพียงพอจะช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน

หลายประการ ซึ่ งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก3)  

•  ช่วยผู้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาเร่ืองที่ ส าคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

•  ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี

•  ช่วยผู้สอบบัญชีให้จัดการและบริหารงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่ อให้งานสอบบัญชีเป็นไป

อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

•  ช่วยในการเลือกสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีระดับความรู้ และความสามารถ 

ที่ เหมาะสม เพื่ อให้ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ คาดการณ์ไว้ และช่วยในการมอบหมายงานให้แก่

สมาชิกอย่างเหมาะสม 

•  ช่วยในการก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 

สอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

•  ช่วยในการประสานงานกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มและผู้เชี่ ยวชาญ (ถ้าเกี่ ยวข้อง)  

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อวางแผนงานตรวจสอบ เพื่ อให้การปฏบิัติงานสอบบัญชีเป็นไป

อย่างมีประสทิธผิล 
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ขอ้ก าหนด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลกัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

5. ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิกหลักอื่ นในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบต้อง 

มีส่วนร่วมในการวางแผนงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงการวางแผนและการร่วมปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4)  

กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี 

6. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติกจิกรรมต่อไปนี้ เมื่ อเร่ิมต้นการตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

(ก) ปฏิบัติตามวิธีการที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ที่ เกี่ ยวกับการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบนั้น1 

(ข) ประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2202 และ 

(ค) ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

2103 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5-ก7) 

กิจกรรมการวางแผนงาน 

7. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ซึ่ งเป็นการก าหนดขอบเขต ช่วงเวลา และ

แนวทางของการตรวจสอบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการตรวจสอบ 

8. ในการจัดท ากลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ระบุลักษณะของงานตรวจสอบซึ่ งจะก าหนดขอบเขตของงาน  

(ข) ท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรายงานตามข้อตกลงรับงาน เพื่ อการก าหนดช่วงเวลา

ในการตรวจสอบ และลักษณะของการติดต่อสื่ อสารที่ จ าเป็น  

(ค) พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็นว่ามีนัยส าคัญ

ในการก าหนดแนวทางในการท างานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

(ง) พิจารณาถึงผลของกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี และพิจารณาว่าความรู้ ของผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ ได้จากการปฏบิัติงานอื่ นในกิจการนั้น ๆ มีความเกี่ ยวข้องหรือน ามาใช้

ได้หรือไม่ 

(จ) ก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่ จ าเป็นที่ จะใช้ในการตรวจสอบบัญชี  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก11) 

 
1
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  12-13 

2
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  9-11 

3
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  9-13 
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9. ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชี ซึ่ งต้องรวมถึงการอธบิายความที่ เกี่ ยวกบั 

(ก) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการประเมินความเสี่ ยงซึ่ งได้วางแผนไว้ตามที่ ได้ระบุไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4  

(ข) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305  

(ค) วิธีการตรวจสอบอื่ น ๆ ที่ ได้วางแผนไว้ซึ่ งจ าเป็นต้องปฏิบัติในการตรวจสอบ เพื่ อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14) 

10. ผู้สอบบัญชีต้องปรับให้เป็นปัจจุบันและเปลี่ ยนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบ

บัญชีตามความจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15)  

11. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก17) 

เอกสารหลกัฐาน 

12. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบั6 

(ก) กลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม 

(ข) แผนการสอบบัญชี และ 

(ค) การเปลี่ ยนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมหรือแผนการสอบบัญชีที่ มีนัยส าคัญในระหว่าง 

การตรวจสอบ และเหตุผลส าหรับการเปลี่ ยนแปลงนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18–ก21)  

ขอ้พิจารณาเพิม่เติมในการรบังานสอบบญัชีครั้งแรก 

13. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้ก่อนที่ จะเร่ิมการตรวจสอบคร้ังแรก 

(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เกี่ ยวกับการตอบรับ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ7 

(ข) ติดต่อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีคนก่อน เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่ อปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22)  

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และ ก6 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  12-13 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ก1. ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการวางแผนงานตรวจสอบจะขึ้ นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของ

กิจการ ประสบการณ์ของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจากการตรวจสอบในปีก่อน ๆ 

ในกจิการนั้น และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมที่ เกดิขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 

ก2. การวางแผนงานตรวจสอบไม่ใช่ขั้นตอนที่ แยกจากงานตรวจสอบ แต่เป็นกระบวนการที่ จะต้องปฏบิัติ

ต่อเนื่ องกันไปโดยตลอด โดยมักจะเร่ิมต้นหลัง (หรือต่อเนื่ อง) จากที่ สิ้ นสุดการตรวจสอบใน 

คร้ังก่อน และต่อเนื่ องไปจนกว่าการตรวจสอบบัญชีในคร้ังปัจจุบันจะเสร็จสิ้ นลง อย่างไรก็ตาม  

ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเร่ืองช่วงเวลาส าหรับกิจกรรมและวิธีการ

ตรวจสอบบางอย่าง ซึ่ งต้องท าให้เสร็จก่อนที่ จะลงมือปฏิบัติการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบอื่ น

ต่อไป ตัวอย่างเช่น ก่อนมีการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  

• การใช้วิธวีิเคราะห์เปรียบเทยีบในการประเมินความเสี่ ยง  

• ท าความเข้าใจสภาพโดยทั่วไปเกี่ ยวกับกรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการ 

และการพิจารณาว่ากจิการได้มีการปฏบิัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้นอย่างไร 

• การก าหนดความมีสาระส าคัญ 

• การพิจารณาความจ าเป็นในการใช้ผู้เชี่ ยวชาญ 

• ผลของวิธกีารประเมินความเสี่ ยงอื่ น 

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกิจการเกี่ ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวางแผนเพื่ อช่วย

ในการปฏิบัติงานและบริหารงานตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น เพื่ อประสานวิธีการตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้กับ

งานที่ ท าโดยบุคลากรของกจิการ) ถึงแม้ว่าการปรึกษาหารือดังกล่าวจะเกดิขึ้นบ่อยคร้ัง กลยุทธ์การสอบ

บัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีกย็ังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เมื่ อมีการปรึกษาหารือ

กับผู้ บริหารเกี่ ยวกับกลยุทธ์การสอบบัญชี โดยรวมและแผนการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องใช้ 

ความระมัดระวังเพื่ อไม่ให้ประสิทธิผลการตรวจสอบลดลง ตัวอย่างเช่น การปรึกษาหารือกับผู้บริหาร

เกี่ ยวกับลักษณะ และช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบในรายละเอยีดอาจจะลดประสิทธิผลในการตรวจสอบ 

เนื่ องจากผู้บริหารสามารถที่ จะคาดการณ์เกี่ ยวกบัวิธกีารตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลกัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก4. การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิกหลักอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ในการวางแผนงานตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ

จะช่วยเพิ่ มประสทิธผิลและประสทิธภิาพในกระบวนการวางแผน8 

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  10 ก าหนดและให้แนวทางในการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

เกี่ ยวกับความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ และตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
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กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก5. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชีที่ ระบุในย่อหน้าที่  6 ในช่วงเร่ิมต้นของ 

งานตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

ก6. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชีช่วยผู้ สอบบัญชีในการวางแผนงานตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น 

•  ผู้สอบบัญชีสามารถรักษาความเป็นอิสระที่ จ าเป็นและสามารถที่ จะปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม

ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

•  ไม่มีเร่ืองที่ เกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารที่ อาจกระทบต่อความสมัครใจในการรับงาน 

สอบบัญชีที่ ต่อเนื่ อง 

•   ไม่มีเร่ืองที่ เข้าใจไม่ตรงกนักบัลูกค้าเกี่ ยวกบัข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

ก7. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ องและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ซึ่ งรวมถึงความเป็นอิสระนั้นจะเกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาที่ ตรวจสอบตามเง่ือนไขและสถานการณ์ที่

เปล่ียนไป การปฏิบัติงานเบื้ องต้นทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ องและการประเมิน 

ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเป็นอิสระ) เมื่ อเร่ิมงานตรวจสอบในงวดปัจจุบัน 

จะต้องท าก่อนที่ จะปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนที่ ส าคัญของการตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ในแง่ของการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ อง ขั้นตอนเบื้ องต้นดังกล่าวมักจะเกิดขึ้ นภายหลัง  

(หรือต่อเนื่ อง) จากการสิ้นสดุการตรวจสอบบัญชีของรอบบัญชีก่อน 

กิจกรรมการวางแผนงาน 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  7-8) 

ก8. กระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมช่วยผู้ สอบบัญชีในการก าหนดเร่ืองต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความส าเรจ็ของขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี) 

• ทรัพยากรที่ จะใช้ส าหรับการตรวจสอบในแต่ละงานเป็นการเฉพาะ เช่น การใช้สมาชิก 

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมในงานที่ มีความเสี่ ยงสูง หรือใช้ผู้ เชี่ ยวชาญ 

ในประเดน็ที่ ซับซ้อน 

• จ านวนทรัพยากรที่ จะจัดสรรไปตามงานตรวจสอบต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น การก าหนด

จ านวนสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มอบหมายให้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ในสถานที่ ตั้ งที่ มีสาระส าคัญ ขอบเขตของการสอบทานงานของผู้ สอบบัญชีอื่ นในกรณีของ 

การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ หรือการจัดสรรจ านวนชั่วโมงการท างานให้งานที่ มี 

ความเสี่ ยงสงู 

 
รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  16 ให้แนวทางโดยเน้นให้มีการ

ปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกจิการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 
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• การก าหนดว่าจะใช้ทรัพยากรในการท างานแต่ละงานเมื่ อไร เช่น ในช่วงการตรวจสอบ

ระหว่างกาล หรือ ณ วันตรวจตัดยอดที่ ส าคัญ 

• การพิจารณาว่าจะบริหาร ให้แนวทาง และควบคุมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไร เช่น จะมี

การจัดการประชุมเพื่ ออธิบายงานโดยสรุปให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่ อใด การสอบทานงานโดย

ผู้สอบบัญชีและผู้จัดการที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบจะท าอย่างไร (เช่น ในสถานที่ ท างานของ

ลูกค้า หรือนอกสถานที่ ท างานของลูกค้า) และจะมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพหรือไม่ 

ก9. ตัวอย่างของข้อพิจารณาในการจัดท ากลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 

ก10. เมื่ อได้มีการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้ว ผู้สอบบัญชีสามารถที่ จะพัฒนาแผนการสอบ

บัญชีเพื่ อตอบสนองต่อเร่ืองต่าง ๆ ที่ ได้ระบุไว้ในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยการใช้ทรัพยากรของผู้สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีในรายละเอียดไม่จ าเป็นที่ จะต้อง

แยกออกจากกันหรือท าตามล าดับ หากแต่ทั้งสองขั้นตอนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

เนื่ องจากเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งแล้ว กจ็ะส่งผลให้มีการเปลี่ ยนแปลงของ

อกีขั้นตอนหนึ่ ง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก11. ในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก การตรวจสอบทั้งหมดอาจท าโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มเลก็ การตรวจสอบกิจการขนาดเลก็จ านวนมากท าโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

(ซึ่ งอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว) ร่วมกับผู้ ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบอีกหนึ่ งคน (หรือไม่มี

ผู้ ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ) การที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีขนาดเล็กท าให้การประสานงาน

และการติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มท าได้ง่ายขึ้น การจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม

ส าหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลามากนัก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ

ขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของการตรวจสอบ และขนาดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น การใช้วิธีการจดบันทึกช่วยจ าสั้น ๆ เมื่ อเสร็จสิ้นการตรวจสอบงวดก่อน โดยการ 

สอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและเน้นเหตุการณ์ที่ ส าคัญในการตรวจสอบที่ เพิ่ งแล้ว

เสร็จ การพูดคุยกับเจ้าของกิจการนั้นเกี่ ยวกับข้อมูลใหม่หรือการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นในงวด

ปัจจุบันกส็ามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการวางแผน การสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ถ้าเร่ือง

ดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  8 

แผนการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก12. แผนการสอบบัญชีจะมีรายละเอียดมากกว่ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ซึ่ งรวมถึงลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ จะปฏิบัติโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

การวางแผนวิธีการตรวจสอบเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการสอบบัญชีเมื่ อแผนการตรวจสอบได้ 

มีการพัฒนาขึ้น ตัวอย่างเช่น การวางแผนวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีมักจะเกิดขึ้น

ในช่วงแรก ๆ ของการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม การวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ
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วิธีการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง ขึ้นอยู่กับผลของขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีอาจจะเร่ิมปฏิบัติวิธีการตรวจสอบส าหรับบางประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนที่ จะวางแผนวิธกีารตรวจสอบในส่วนที่ เหลือ 

ก13. ในการระบุลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการประเมินความเสี่ ยงที่ ได้วางแผนไว้และต่อเนื่ อง

ไปถึงวิธีการตรวจสอบ ซึ่ งเกี่ ยวข้องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความส าคัญทั้งในเชิงกว้างของ

ข้อมูลและระดับของรายละเอียดที่ แวดล้อมการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น การเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินบางเร่ืองอาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่ รวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่ นที่ ไม่ใช่ข้อมูลในสมุดแยก

ประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อย ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้และ

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น  

ก14. การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในช่วงแรก ๆ ของการตรวจสอบจะช่วยให้ผู้สอบบัญชี

ให้ความเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและมีเวลาที่ เพียงพอต่อการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้

เช่นเดียวกันกับประเภทของรายการ เหตุการณ์ และยอดคงเหลือ การพิจารณาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ 

ยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีก าหนดผลกระทบต่อการตรวจสอบในเร่ือง 

• การเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่ ส าคัญที่ จ าเป็น ซึ่ งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ในสภาพแวดล้อม เง่ือนไขทางการเงินหรือกิจกรรมของกิจการ (เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในการจ าแนกส่วนงานและการรายงานข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน ซึ่ งเกดิจากการรวมธุรกจิที่

มีนัยส าคัญ)  

• การเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่ ส าคัญจากการเปล่ียนแปลงในแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความจ าเป็นในการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในการช่วยปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเกี่ ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะ (เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเงินบ านาญหรือผลประโยชน์

พนักงานเมื่ อออกจากงาน) 

• เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจปรึกษากับผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแล9  

การเปลีย่นแปลงแผนการสอบบญัชีระหวา่งการด าเนินงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก15. เมื่ อมีเหตุการณ์ที่ ไม่คาดหมาย มีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ หรือเมื่ อได้รับหลักฐานจาก 

การตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมและแผนการตรวจสอบ 

ซึ่ งส่งผลต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ได้วางไว้เดิม ตามการประเมิน

ความเสี่ ยงที่ ได้มีการพิจารณาใหม่ เช่น ในกรณีที่ ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีได้รับแตกต่างจากข้อมูลที่ ใช้ 

ในการวางแผนการตรวจสอบอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้จาก 

การตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจขัดแย้งกบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้จากการทดสอบการควบคุม 

 

 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  ก13 
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การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก16. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มนั้น อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย ซึ่ งรวมถึง 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ  

• เร่ืองที่ ตรวจสอบ 

• ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

(ตัวอย่างเช่น เมื่ อความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้เพิ่ มขึ้ น ผู้สอบบัญชีต้องขยายขอบเขต และระยะเวลาของการก าหนดแนวทาง

และการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบทานงานของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยละเอยีดมากขึ้น)  

• ความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบแต่ละบุคคล  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ได้ให้แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ

การสอบทานงานตรวจสอบ10 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก17. หากการตรวจสอบด าเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเพียงคนเดียว ค าถามเกี่ ยวกับ 

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงาน

ของสมาชิกในกลุ่มจะไม่เกิดขึ้ น ในกรณีดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ ซึ่ งได้

ปฏิบัติงานในทุกส่วนด้วยตนเองจะรับรู้ประเด็นที่ ส าคัญทั้งหมด ความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจ 

ในการตรวจสอบอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเมื่ อบุคคลเพียงคนเดียวด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด  

เมื่ อมีเหตุการณ์ซับซ้อนหรือไม่ปกติเข้ามาเกี่ ยวข้อง และผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

อาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องขอค าปรึกษาจากผู้สอบบัญชีอื่ นที่ มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมหรือ

หน่วยงานทางวิชาชีพสอบบัญชี 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก18. เอกสารหลักฐานส าหรับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมเป็นบันทกึการตัดสินใจที่ ส าคัญที่ พิจารณา

แล้วว่าจ าเป็นในการวางแผนการสอบบัญชีที่ เหมาะสม และเพื่ อสื่ อสารเร่ืองที่ ส าคัญกับกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมในรูปแบบ

ของบันทึกช่วยจ าที่ แสดงถึงการตัดสินใจที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับขอบเขตโดยรวม ช่วงเวลา และ 

การปฏบิัติการตรวจสอบ 

ก19. เอกสารหลักฐานส าหรับแผนการสอบบัญชีเป็นบันทึกที่ แสดงถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธีการประเมินความเสี่ ยง และวิธีการตรวจสอบในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  15-17 
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ที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ ทั้งนี้ ยังใช้เป็นบันทึกส าหรับการวางแผนวิธีการ

ตรวจสอบที่ เหมาะสมที่ ได้รับการสอบทานและอนุมัติก่อนเร่ิมงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ 

แนวการสอบบัญชีที่ เป็นมาตรฐานหรือรายการเพื่ อตรวจสอบความครบถ้วนของงานตรวจสอบ และ

ปรับปรุงตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของงานนั้น ๆ 

ก20. บันทึกเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบ

บัญชี และผลของการเปล่ียนแปลงในลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ได้

วางแผนไว้ จะสามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญดังกล่าว และอธิบาย

ถึงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีน าไปใช้ในการตรวจสอบ  

ในท้ายที่ สดุ ทั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญที่

เกดิขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก21. ดังที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก11 การจัดท าบันทึกช่วยจ าสั้น ๆ ที่ เหมาะสมอาจใช้เป็นหลักฐานในการ

จัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็ก ส าหรับแผนการสอบบัญชี 

อาจใช้แนวการสอบบัญชีที่ เป็นมาตรฐานหรือรายการเพื่ อตรวจสอบความครบถ้วนของงานตรวจสอบ 

(โปรดดูย่อหน้าที่  ก19) ซึ่ งจัดท าขึ้นบนข้อสมมติที่ ว่ากิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องมีจ านวนน้อย 

โดยผู้สอบบัญชีควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของงานตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

ขอ้พิจารณาเพิม่เติมในการรบังานสอบบญัชีครั้งแรก (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก22. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการสอบบัญชีในคร้ังแรกและของการตรวจสอบงบการเงินที่ เคยตรวจสอบ

แล้วไม่แตกต่างกัน อย่างไรกต็าม ส าหรับการสอบบัญชีในคร้ังแรก ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องขยาย

กิจกรรมการวางแผนการสอบบัญชี เนื่ องจากผู้ สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์ เกี่ ยวกับกิจการ

เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินที่ เคยตรวจสอบแล้ว ส าหรับการสอบบัญชีในคร้ัง

แรก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ เพิ่ มเติมในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ

แผนการสอบบัญชี 

• ผู้สอบบัญชีควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีคนก่อน ตัวอย่างเช่น การสอบทานเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีคนก่อน เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไว้ 

• พิจารณาถึงประเด็นที่ ส าคัญ (รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการบัญชี หรือมาตรฐานการสอบ

บัญชีและมาตรฐานการรายงาน) ที่ ได้จากการปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกจิการในช่วงแรก

ที่ รับงานสอบบัญชี รวมทั้งแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลกจิการทราบถึงประเดน็เหล่านั้น 

และผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี 

• วิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับ

ยอดยกมา11 

 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” 
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• วิธีปฏิบัติอื่ น ๆ  ที่ ได้ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี

ส าหรับการรับงานสอบบัญชีเป็นคร้ังแรก (ตัวอย่างเช่น ระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บัญชีของส านักงานสอบบัญชีอาจมีการก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอื่ นหรือผู้สอบบัญชีอาวุโส 

สอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก่อนที่ จะเร่ิมปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ ส าคัญ หรือ

สอบทานรายงานก่อนการออกรายงานจริง) 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  7-8 และ ก8-ก11) 

ขอ้พิจารณาในการจัดท ากลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวม 

ภาคผนวกนี้ ได้ให้ตัวอย่างของเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม  

ซึ่ งเร่ืองเหล่านี้หลายเร่ืองจะส่งผลต่อแผนการสอบบัญชีในรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างจะครอบคลุม

ถึงเร่ืองหลาย ๆ ด้านที่ เกี่ ยวข้องกับงานสอบบัญชีต่าง ๆ ในขณะที่ บางเร่ืองที่ จะอ้างถึงในล าดับถัดไปอาจ

ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น บางเร่ืองอาจไม่เกี่ ยวข้องกับการรับงานบางประเภทและอาจมีเร่ือง

อื่ นนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ 

ลกัษณะของงานสอบบญัชี 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินที่ ตรวจสอบ รวมถึงความจ าเป็นในการ

ปรับปรุงให้เข้ากบัแม่บทการรายงานทางการเงินอื่ น 

• ข้อก าหนดการรายงานเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรม เช่น รายงานที่ บังคับโดยหน่วยงานควบคุม

อุตสาหกรรม 

• ขอบเขตการตรวจสอบที่ คาดหมายไว้ รวมถึงจ านวนและต าแหน่งที่ ตั้งของส่วนงานที่ จะตรวจสอบ 

• ลักษณะความสัมพันธ์ของการควบคุมระหว่างบริษัทใหญ่และกิจการภายในกลุ่มที่ ก าหนดถึงวิธีการ

จัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม 

• ขอบเขตที่ กจิการภายในกลุ่มตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่ น 

• ลักษณะของส่วนงานธุรกจิที่ จะต้องตรวจสอบ รวมถึงความรู้ เฉพาะทางที่ จ าเป็น 

• สกุลเงินที่ ใช้ในการรายงาน รวมถึงความจ าเป็นในการแปลงค่าสกุลเงินของข้อมูลทางการเงิน  

ที่ ตรวจสอบ 

• ความจ าเป็นของการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของกิจการเพื่ อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายใน

ประเทศ นอกเหนือจากการตรวจสอบเพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงินรวม 

• กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ถ้าใช่ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในส่วนใด 

หรือขอบเขตใดที่ สามารถน ามาใช้ได้ หรือผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อ

ผู้สอบบัญชีส าหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้หรือไม่ 

• การใช้บริการขององค์กรที่ ให้บริการของกจิการ และวิธีการที่ ผู้สอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกับ

การออกแบบหรือการปฏบิัติตามการควบคุมขององค์กรเหล่านั้น 

• ประเภทของหลักฐานการตรวจสอบจากคร้ังก่อนที่ คาดว่าจะน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น หลักฐานการตรวจสอบ

ที่ เกี่ ยวข้องกบัวิธีการประเมินความเสี่ ยงและการทดสอบการควบคุม 

• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีต่อวิธีการตรวจสอบ รวมถึงความพร้อมของข้อมูลและ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่ คาดว่าจะน ามาใช้ 

• การประสานกนัของขอบเขต และช่วงเวลาของงานตรวจสอบที่ คาดไว้ กับงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล และผลกระทบต่อการตรวจสอบจากข้อมูลที่ ได้รับระหว่างการสอบทานดังกล่าว 

• ความพร้อมของบุคลากรและข้อมูลของลูกค้า 
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วตัถุประสงคใ์นการรายงาน ช่วงเวลาของการตรวจสอบ และลกัษณะของการติดต่อสือ่สาร 

• ตารางเวลาในการจัดท ารายงานของกจิการ เช่น ระหว่างปีและสิ้นปี 

• การจัดการประชุมกับผู้บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเพื่ อปรึกษาหารือถึงลักษณะ ช่วงเวลา 

และขอบเขตของงานตรวจสอบ 

• การปรึกษาหารือกับผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับประเภท และช่วงเวลาของ 

การออกรายงานที่ คาดหวังไว้ และการติดต่อสื่ อสารอื่ น ๆ ทั้งที่ เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา รวมถึง

รายงานของผู้ สอบบัญชี ข้อเสนอแนะที่ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้บริหาร และการติดต่อสื่ อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• การปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ ยวกับการสื่ อสารถึงสถานะของงานตรวจสอบในระหว่างการด าเนินการ

ตรวจสอบที่ คาดหวังไว้ 

• การติดต่อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เกี่ ยวกับประเภทและช่วงเวลาของการออก

รายงานที่ คาดหวังไว้และการติดต่อสื่ อสารอื่ น ๆ เกี่ ยวกบัการตรวจสอบกจิการภายในกลุ่มดังกล่าว 

• ลักษณะ และช่วงเวลาของการติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ คาดหวังไว้ 

รวมถึงลักษณะ และช่วงเวลาของการประชุมกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  และช่วงเวลาของ 

การสอบทานงานตรวจสอบ 

• การพิจารณาว่าจะต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลที่ สามหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อ 

การรายงานตามกฎหมายหรือตามสญัญาที่ เกดิจากการตรวจสอบ 

ปัจจัยทีม่ีนยัส าคญั กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี และความรูที้่ไดร้บัจากงานอื่น  

• การก าหนดความมีสาระส าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3201 และรวมถึง (ถ้าเกี่ ยวข้อง) 

o การก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับกิจการภายในกลุ่ม และการติดต่อสื่ อสารเร่ืองดังกล่าว

ไปยังผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6002 

o การระบุในเบื้ องต้นถึงกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ  และประเภทของรายการ ยอด

คงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ 

• การระบุในเบื้องต้นถึงส่วนที่ อาจมีความเสี่ ยงสูงต่อการแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอ ันเป็น

สาระส าคัญ 

• ผลกระทบของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

ในระดับงบการเงินโดยรวมที่ มีต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงาน 

• ลักษณะที่ ผู้ สอบบัญชีเน้นกับสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความจ าเป็นในการเป็น 

ผู้ชอบถามและการใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อรวบรวมและประเมินหลักฐานการ

ตรวจสอบ 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชี” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้ สอบบัญชีอื่ น”  

ย่อหน้าที่  21-23 และ 40(ค) 
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• ผลของการตรวจสอบคร้ังก่อนที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายใน รวมถึงลักษณะของข้อบกพร่องที่ พบและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของกจิการ 

• การปรึกษาหารือเกี่ ยวกับประเดน็ที่ อาจกระทบต่อการตรวจสอบกบับุคลากรของส านักงานตรวจสอบที่

รับผิดชอบต่อการปฏบิัติงานบริการอื่ นให้แก่กจิการ 

• หลักฐานเกี่ ยวกับภาระผูกพันของผู้ บริหารในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ  และการมีไว้ซึ่ ง 

การควบคุมภายในที่ เหมาะสม รวมถึงหลักฐานเกี่ ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ เหมาะสมของ 

การควบคุมภายในเหล่านั้น 

• การเปล่ียนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การเปล่ียนแปลงในมาตรฐาน 

การบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 

• ปริมาณของรายการ ซึ่ งอาจก าหนดว่าการที่ ผู้ สอบบัญชีจะเชื่ อถือในการควบคุมภายในนั้นจะมี

ประสทิธภิาพต่อการตรวจสอบมากกว่าหรือไม่ 

• การให้ความส าคัญ ต่อการควบคุมภายในอย่างทั่ วถึ งทั้ งกิ จการ เพื่ อ ให้ การด าเนิ นธุรกิ จ 

ประสบผลส าเรจ็ 

• กระบวนการที่ ผู้ บ ริหารใช้ในการระบุห รือจัดท าการเปิดเผยข้อมูลที่ ก าหนดไว้ตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง การเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมข้อมูลที่ รวมรวมจากแหล่งข้อมูลอื่ น

ที่ ไม่ใช่ข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อย 

• การพัฒนาทางธุรกิจที่ ส าคัญที่ มีผลกระทบต่อกิจการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การเปลี่ ยนแปลงผู้บริหารคนส าคัญ การซื้อธุรกิจ การควบรวม

กจิการ และการยกเลิกการลงทุน 

• การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ ส าคัญ เช่น การเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับของอุตสาหกรรม และข้อก าหนด

ใหม่ ๆ เกี่ ยวกบัการรายงาน 

• การพัฒนาด้านอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ ส่งผลกระทบต่อ

กจิการ 

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรพัยากร 

• การคัดเลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ในกรณีที่ จ าเป็น อาจรวมถึงผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน) และการมอบหมายงานตรวจสอบให้กับสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงการมอบหมายให้

สมาชิกในกลุ่มซึ่ งมีประสบการณ์ที่ เหมาะสมท างานที่ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญสูง 

• ประมาณการระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่ เหมาะสม

ส าหรับงานที่ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญสูง 


