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Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards ที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)  

ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอน

ในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก  IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความ

ของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ  Conforming Amendments to Other ISAs © 2018 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ บทแก้ไขเพิ่ มเติมและผลสืบเนื่ องเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่ นๆ © 2021 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉบั บ  :  ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosure, October 

2018,  ISBN: 978-1-60815-377-0 

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

ลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

เ นื่ อ ง จ า ก  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ข อ ง  International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้เผยแพร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, 

Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition เมื่ อวันที่  17 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2018 (ISBN: 978-1-60815-389-3) ซึ่ งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐาน

ที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงแปลเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนที่ มีการปรับปรุง  

(“บทแก้ไข”) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น โดยให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลัง

วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (เช่นเดียวกันกับของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)) แต่

เนื่ องด้วยข้อก าหนดที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ตามบทแก้ไขนี้  

ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ตามบท

แก้ไขนี้จึงยังคงเป็นเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกบัวันถือปฏบิัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2018 Edition ของ IFAC 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทยีบกับต้นฉบับ Handbook of International Quality 

Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition ของ 

IFAC โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 2016-2017 Edition ของ 

IFAC 
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บทแกไ้ขเพิ่มเติมและผลสืบเนือ่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอื่นๆ 

หมายเหตุ: ต่อไปนี้ คือบทแก้ไขเพิ่ มเติมเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่ นๆ ซ่ึงเป็นผลจากการอนุมัติ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) บทแก้ไขเหล่านี้ ให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบบัญชีเช่นเดียวกัน

กับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) และจะถูกแสดงโดยการท าเคร่ืองหมายแสดง 

การเปลี่ ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับล่าสุดที่ ได้รับอนุมัติการแก้ไข ตัวเลขเชิงอรรถภายในบทแก้ไขเพิ่ มเติม

เหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับในมาตรฐานฉบับที่ ถูกแก้ไข และการอ้างอิงควรแสดงไปยังมาตรฐานเหล่านั้น   

บทแก้ไขเพิ่ มเติมเหล่านี้ ได้รับการอนุมัติจาก the Public Interest Oversight Board (PIOB) ซึ่ งสรุปว่า 

กระบวนการจัดท าและพัฒนามาตรฐานนั้นได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและมีการพิจารณาถึงส่วนได้

เสยีต่อสาธารณะแล้ว 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผูส้อบบัญชีและ 

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 

และ 17) 

ความเสีย่งในการสอบบญัชี 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  

ก42. การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอาจแสดง 

ในรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละ หรือในรูปแบบที่ ไม่เป็นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ความจ าเป็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมมีความส าคัญกว่าวิธีการต่าง ๆ 

ที่ อาจใช้ในการประเมิน มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่กล่าวถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยง

จากการควบคุมแยกต่างหากจากกัน แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกันในรูปของ “ความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540 (ปรับปรุง)19 ก าหนดให้ประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยก

ต่างหากจากกัน เพื่ อเป็นเกณฑ์ส าหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม 

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  รวมถึง

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ ส าหรับการประมาณการทางบัญชีในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33020 ในการระบุและ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญนอกเหนือจาก 

 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  16 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 
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การประมาณการทางบัญชี ผู้ สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจาก 

การควบคุมแยกต่างหากจากกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือวิธีการทางการสอบบัญชีและ

ข้อพิจารณาในทางปฏบิัติที่ เลือกใช้  

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

ขอ้ก าหนด 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัวิธีการตรวจสอบท่ีใชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

8. ผู้ สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เพียงพอเพื่ อให้ผู้ สอบบัญชี 

ที่ มีประสบการณ์และไม่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถเข้าใจเร่ืองต่อไปนี้ ได้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก5 และ ก16-ก17) 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชีและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก7)  

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างการตรวจสอบ ข้อสรุปที่ ได้จากเร่ืองดังกล่าว และ  

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ ใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้ าที่   

ก8-ก11)  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก))  

ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที่ แสดงว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นหรือไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติที่ จะ

บันทึกทุกเร่ืองที่ พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ใช้ในการตรวจสอบหนึ่ ง ๆ 

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทึกเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามเร่ืองต่าง ๆ แยกไว้ต่างหาก 

(ดังเช่นในรายการเพื่ อตรวจสอบ) หากเอกสารที่ อยู่ในแฟ้มงานตรวจสอบแสดงให้เห็นถึง 

การปฏบิัติตามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น  

• การมีแผนการตรวจสอบที่ มีการบันทึกไว้อย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ 

วางแผนการตรวจสอบแล้ว 

• การมีหนังสือตอบรับงานที่ ลงลายมือชื่ อแล้วในแฟ้มงานตรวจสอบ แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชี

ได้เห็นชอบกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

(ถ้ามี) แล้ว 
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• รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไขอย่างเหมาะสม  

แสดงให้เห็นว่าผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการแสดงความเห็นอย่าง  

มีเง่ือนไขภายใต้สถานการณ์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว 

• ส าหรับข้อก าหนดที่ ต้องน าไปปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ในแฟ้มงานตรวจสอบได้หลายวิธี 

o ตัวอย่างเช่น การบันทกึการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่ได้ถูกบันทึกเฉพาะเจาะจง แต่กระนั้น เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้

หลักฐานที่ แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่นเร่ืองเกี่ ยวกับการประมาณการทางบัญชี เมื่ อ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับได้รวมหลักฐานทั้งสนับสนุนและขัดแย้งต่อสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ ผู้ สอบบัญชีต้องบันทึกว่าได้ประเมินหลักฐานการสอบบัญชี

ดังกล่าวอย่างไร รวมถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการสรุปเกี่ ยวกับ

ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

o ในท านองเดียวกัน การที่ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบใน 

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีนั้น อาจแสดงให้เห็นได้หลายวิธีในเอกสารหลักฐานของ 

งานตรวจสอบ ซึ่ งอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ีเช่น 

การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในกลุ่มตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง)5 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ค))  

ก10. ในกรณีที่ เ ร่ืองต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจมีความส าคัญ ตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ   

ที่ เหมาะสมที่ จะจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  8 รวมถึง  

• เหตุผลของข้อสรุปของผู้ สอบบัญชี เมื่ อข้อก าหนดระบุว่าผู้สอบบัญชี “ต้องพิจารณา” 

ข้อมูลหรือปัจจัยบางประการ และการพิจารณานั้นมีความส าคัญในบริบทของ งาน

ตรวจสอบนั้น 

• เกณฑ์ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ ใช้  

ดุลยพินิจที่ ขึ้ นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคลที่ จัดท าโดยผู้บริหาร  

 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  10 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

• เกณฑ์ในการได้มาซึ่ งการประเมินของผู้ สอบบัญชี ว่า การประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องสมเหตุสมผลตามบริบทในแม่บทการรายงานทางการเงิน หรือ

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

• เกณฑใ์นการได้มาซึ่ งข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความแท้จริงของเอกสาร เมื่ อสถานการณ์

ที่ พบระหว่างการตรวจสอบเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารนั้น อาจไม่ใช่เอกสารที่ แท้จริง 

และได้มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพิ่ มเติม (เช่น การใช้ผู้เชี่ ยวชาญหรือการขอค ายืนยันอย่าง

เหมาะสม) 

• เมื่ อน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 ไปปฏบิัติ การก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีหรือการก าหนดว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ จะสื่ อสาร 

ภาคผนวก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ขอ้ก าหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบในมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบบัอ่ืน 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) เร่ือง “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” – ย่อหน้าที่  39 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชเีกีย่วกบั 

การพจิารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ข)) 

ก48.  การสอบทานย้อนหลังถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ซึ่ ง 

การสอบทานย้อนหลังนี้ เป็นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ ยง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความมีประสทิธผิลของผู้บริหารในการประมาณการทางบัญชีปีก่อน รวมทั้งหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ เกี่ ยวข้องกบัผลของประมาณการทางบัญชี หรือ (หากมี) ประมาณการทางบัญชีที่ ถูกประมาณขึ้น

ใหม่ภายหลังจากวันที่ ในงบการเงินของผู้บริหาร เพื่ อช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงวดบัญชีปัจจุบัน รวมถึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีในประเด็นอื่ น ๆ เช่น ความไม่แน่นอนของรายการประมาณการทางบัญชีที่ ต้อง

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในทางปฏิบัตินั้น การสอบทานของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารเพื่ อหาความมีอคติที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจาก  

 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้  อาจด าเนินการไปพร้อมกับการสอบทานตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

540 (ปรับปรุง) ก าหนดไว้  

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 260 (ปรบัปรุง) การสือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับ

ดูแล 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

เรื่องที่ตอ้งสือ่สาร 

เรือ่งทีส่ าคัญทีพ่บจากการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

แง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญของวิธปีฏบิัติทางการบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก))  

ก19. โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินอนุญาตให้กิจการสามารถใช้การประมาณการทางบัญชี และ

การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ เช่น การใช้ข้อสมมติ 

ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี นอกจากนี้  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงิน

อาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ หรือการอ้างอิงถึงประมาณการ

ทางบัญชีที่ ส าคัญ หรือนโยบายการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี 

ที่ ส าคัญ เพื่ อระบุและให้ข้อมูลเพิ่ มเติมกับผู้ ใช้งบการเงินเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลที่  

มีความยุ่งยากและซับซ้อนที่ สุดที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท างบการเงิน 

ก20. ดังนั้น ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับแง่มุมการใช้ดุลยพินิจส่วนบุุคคลในงบการเงิน

อาจเกี่ ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลกระบวนการในการ

จัดท ารายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  ก19 ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล

อาจให้ความสนใจในเร่ืองความคิดเห็นของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับระดับความซับซ้อน การใช้ 

ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ นที่ มีผลกระทบต่อวิธกีารเลือกหรือน าไปปฏบิัติ ข้อสมมติ และ

ข้อมูลที่ ใช้ในการประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญ เช่นเดียวกับการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน ว่าสมเหตุสมผล

ตามบริบทในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ การสื่ อสารอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์

เกี่ ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการอาจรวมถึงข้อเสนอแนะที่

เกี่ ยวข้องกับการยอมรับได้ของวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ส าคัญและที่ เกี่ ยวข้องกับคุณภาพของ 

การเปิดเผยข้อมูล หากเกี่ ยวข้อง อาจรวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ส าคัญของกิจการที่ เกี่ ยวกับ 

การประมาณการทางบัญชีซึ่ งผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าไม่เหมาะสมมากที่ สุดส าหรับสถานการณ์

เฉพาะของกิจการ ตัวอย่างเช่น เมื่ อทางเลือกอื่ นที่ ยอมรับได้ส าหรับวิธีการประมาณการทางบัญชี

เหมาะสมมากกว่าดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชี ภาคผนวก 2 ระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ อาจรวมใน 

การสื่ อสารนี้  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ภาคผนวก 1  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ขอ้ก าหนดเฉพาะท่ีระบุในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และมาตรฐานการสอบ

บญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีอา้งถึงการสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 

ภาคผนวกนี้ ระบุถึงย่อหน้าที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  11 และมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับอื่ น ๆ ที่ ระบุถึงการสื่ อสารประเดน็เฉพาะกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล รายชื่ อมาตรฐานต่อไปนี้

ไม่ได้เป็นการทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปใช้และค าอธิบายเพิ่ มเติมที่ ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ  

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้าน 

การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง”  

ย่อหน้าที่  30(ก)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณา 

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  22 39(ค)(1) และ 41-43 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการ

ตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  15 20 และ 23-25 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ” ย่อหน้าที่  9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  12-13 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่  9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก” ย่อหน้าที่  7 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  38 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่  27 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่  7(ข)-(ค) 

10(ก) 13(ข) 14(ก) และ 17 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” ย่อหน้าที่  25 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ

รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น” ย่อหน้าที่  49  

 

1
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 เร่ือง การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  

20 และ 31  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 

ย่อหน้าที่  46  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่  17  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่  12 14 23 และ 30 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)  “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่ น 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่  12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงิน

เปรียบเทยีบ” ย่อหน้าที่  18 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 

ย่อหน้าที่  17-19 

 

ภาคผนวก 2  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก) ก19-ก20) 

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

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

ประเดน็ดังต่อไปนี้  

การประมาณการทางบญัชี  

การประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ได้รวมเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

สื่ อสารเกี่ ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการเกี่ ยวกับการประมาณการ 

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

 

 

 

 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 500 หลกัฐานการสอบบญัช ี

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อธิบายเกี่ ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน 

และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลใน

การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้ปฏิบัติกับหลักฐานการสอบบัญชีทุกประเภทที่ ได้รับระหว่าง 

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ จะเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง (เช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1) หลักฐานการสอบบัญชีที่ ควรได้รับเกี่ ยวกับเร่ือง

เฉพาะ (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)2) การใช้วิธีตรวจสอบเฉพาะเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5203) และการประเมินว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ (มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 2004 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305)  

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้สามารถได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่าง  

มีเหตุผลในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

ค าจ ากดัความ 

5. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับ ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) บันทึกทางบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชีคร้ังแรก และเอกสารที่ สนับสนุน  

การบันทกึทางบัญชี เช่น เชค็และบันทกึการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ใบแจ้งหนี้  หนังสือ

 

1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

สัญญา บัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง

อื่ น ๆ ต่องบการเงินที่ ไม่ได้บันทกึรายการในสมุดรายวัน รวมทั้งบันทกึต่าง ๆ เช่น กระดาษ

ท าการแสดงการจัดสรรต้นทุน การค านวณ การกระทบยอด และการเปิดเผยข้อมูล 

(ข) ความเหมาะสม (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดคุณภาพของหลักฐาน 

การสอบบัญชีว่ามีความเกี่ ยวข้องและมีความน่าเชื่ อถือ เพื่ อใช้สนับสนุนข้อสรุปในการ

แสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

(ค) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปในการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชียังรวมถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวเนื่ องกับบันทึก

ทางบัญชีที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน และข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ 

(ค)ก. แหล่งข้อมูลภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกที่ ให้ข้อมูลกบักจิการเพื่ อ

ใช้ในการจัดท างบการเงิน หรือข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีได้รับมาเพื่ อเป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับการใช้งานโดยผู้ใช้งานหลายระดับ เมื่ อข้อมูลถูก

จัดท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ ท าหน้าที่ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญของ

ผู้บริหาร องค์กรที่ ให้บริการ6 หรือผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี7 บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวจะ

ไม่ถูกพิจารณาเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกของข้อมูลเฉพาะนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1ก.-ก1ค.) 

(ง) ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ น ๆ 

นอกเหนือจากด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ซึ่ งกจิการใช้เพื่ อช่วยในการจัดท างบการเงิน 

(จ) ความเพียงพอ (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดปริมาณของหลักฐาน 

การสอบบัญชี ซึ่ งการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของผู้สอบบัญชี และคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ต่างมีผลกระทบต่อ

ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการ 

ขอ้ก าหนด 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่ อให้ได้มา

ซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก25)  

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี 

7. ในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องและ 

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก34ฉ)  

8. หากข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี มีการจัดท าโดยการใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงความส าคัญของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นต่อวัตถุประสงค์ของ

ผู้สอบบัญชีตามความจ าเป็น ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก37)  
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(ก) ประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญนั้น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก44)  

(ข) ท าความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45-ก48)   

(ค) ประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้นในเชิงหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49)  

9. หากใช้ข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่ อถือเพียงพอ

ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้  ตามความจ าเป็น  

(ก) การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก50-ก51)   

(ข) การประเมินว่าข้อมูลนั้นมีความแม่นย าและละเอียดเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของ 

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ  

ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดวิธีการเลือกรายการเพื่ อใช้ในการทดสอบอย่างมีประสิทธิผล เพื่ อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53-ก57)  

ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถือของหลกัฐานการสอบบญัชี 

11. ในกรณีที่   

(ก) หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาหนึ่ ง ขัดแย้งกันกับหลักฐานที่ ได้รับจาก 

อกีแหล่งหนึ่ ง หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีสงสยัในความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ มเติมวิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็น เพื่ อขจัดข้อสงสัย

ดังกล่าว และต้องพิจารณาถึงผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการตรวจสอบในส่วนอื่ นด้วย (ถ้ามี) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58)  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

แหล่งขอ้มูลภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ค)ก.) 

ก1ก. แหล่งข้อมูลภายนอกอาจรวมถึง บริการก าหนดราคา องค์กรภาครัฐ ธนาคารกลาง หรือตลาด

หลักทรัพย์ ตัวอย่างข้อมูลที่ อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก รวมถึง 

• ข้อมูลราคา และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัราคา 

• ข้อมูลเศรษฐกจิมหภาค เช่น อตัราการว่างงานในอดีตและที่ คาดการณ์ และอตัราการเติบโต 

ทางเศรษฐกจิ หรือข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากร 

• ข้อมูลสนิเชื่ อในอดีต 
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• ข้อมูลอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ดัชนีต้นทุนการสกดัแยกส าหรับอุตสาหกรรมสกัดแยก หรือ

ข้อมูลผู้ชมหรืออตัราที่ ใช้ในการก าหนดรายได้โฆษณาในอุตสาหกรรมบันเทงิ และ 

• ตารางมรณะที่ ใช้ในการก าหนดหนี้สนิในส่วนประกนัชีวิตและบ านาญ 

ก1ข. ชุดข้อมูลเฉพาะมีความเป็นไปได้มากที่ จะเหมาะสมส าหรับการใช้งานโดยผู้ใช้งานหลายระดับ และ

มีความเป็นไปได้น้อยที่ จะได้รับอิทธิพลจากผู้ใช้งานเฉพาะราย ถ้าบุคคลหรือองค์กรภายนอกให้

ข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่สาธารณะ หรือท าให้พร้อมใช้งานกับผู้ใช้งานในวงกว้างเพื่ อแลกกับ 

การช าระค่าธรรมเนียม อาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุว่าข้อมูลเหมาะสมส าหรับการใช้งาน

โดยผู้ใช้งานหลายระดับหรือไม่  โดยค านึงถึงความสามารถของกิจการที่ มีอิทธิพลต่อแหล่งข้อมูล

ภายนอก 

ก1ค. ส าหรับชุดข้อมูลเฉพาะใด ๆ บุคคลหรือองค์กรภายนอกไม่สามารถเป็นได้ทั้งแหล่งข้อมูลภายนอก 

และผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร หรือองค์กรที่ ให้บริการ หรือผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ก1ง. อย่างไรกต็าม บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจ (ยกตัวอย่างเช่น) เป็นผู้ท าหน้าที่ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญ

ของผู้บริหารเมื่ อจัดท าชุดข้อมูลเฉพาะ แต่อาจเป็นผู้ท าหน้าที่ ในฐานะแหล่งข้อมูลภายนอกเมื่ อ

จัดท าชุดข้อมูลอื่ น ในบางสถานการณ์ อาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการระบุ

ว่าบุคคลหรือองค์กรภายนอกเป็นผู้ท าหน้าที่ ในฐานะแหล่งข้อมูลภายนอกหรือผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้บริหารส าหรับชุดข้อมูลเฉพาะหรือไม่ ในสถานการณ์อื่ นความแตกต่างอาจชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

• บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจจัดท าข้อมูลเกี่ ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งเหมาะสมกับ

การใช้งานโดยผู้ใช้งานหลายระดับ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ พร้อมใช้โดยทั่วไปเกี่ ยวกับภมูิภาค

ทางภูมิศาสตร์ และได้ถูกระบุให้เป็นแหล่งข้อมูลภายนอกส าหรับชุดข้อมูลนั้น องค์กร

ภายนอกเดียวกนัอาจเป็นผู้ท าหน้าที่ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารหรือของผู้สอบบัญชีใน

การจัดท าการประเมินมูลค่าที่ ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์

ของกจิการที่ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกจิการ 

• องค์กรคณิตศาสตร์ประกันภัยบางแห่งเผยแพร่ตารางมรณะส าหรับใช้โดยทั่วไป เมื่ อกิจการ

ใช้ข้อมูลจะถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก องค์กรคณิตศาสตร์ประกันภัย

แห่งเดียวกันอาจเป็นผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารส าหรับข้อมูลอื่ นที่ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์เฉพาะของกิจการเพื่ อช่วยผู้บริหารระบุหนี้ สินเงินบ าเหนจ็บ านาญส าหรับแผน

เงินบ าเหนจ็บ านาญต่าง ๆ ของกจิการ 

• บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจเชี่ ยวชาญในการใช้แบบจ าลองเพื่ อประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ที่ ไม่สามารถสังเกตได้ในตลาด ถ้าบุคคลหรือองค์กรภายนอกใช้ความเชี่ ยวชาญ

ดังกล่าวในการประมาณการเฉพาะส าหรับกจิการ และผู้บริหารน ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน 

บุคคลหรือองค์กรภายนอกมีความเป็นไปได้ที่ จะเป็นผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารส าหรับข้อมูล

ดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลหรือองค์กรภายนอกดังกล่าวจัดหาเพียงข้อมูลราคา

หรือข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับราคาโดยค านึงถึงรายการเฉพาะกจิการแก่สาธารณะ และกจิการได้น า
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ข้อมูลราคานั้นไปใช้ในวิธีการประมาณการของกิจการเอง บุคคลหรือองค์กรภายนอก 

มีความเป็นไปได้ที่ จะเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกส าหรับข้อมูลดังกล่าว 

• บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ เหมาะกับผู้ ใช้งานหลายระดับเกี่ ยวกับ 

ความเสี่ ยงหรือเง่ือนไขในอุตสาหกรรม หากข้อมูลถูกใช้โดยกจิการในการจัดท าการเปิดเผย

ความเสี่ ยงของกิจการ (ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  78) 

โดยทั่วไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก อย่างไรกต็าม 

หากข้อมูลประเภทเดียวกันถูกมอบหมายจากกิจการโดยเฉพาะให้ใช้ความเชี่ ยวชาญใน 

การพัฒนาข้อมูลเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงเหล่านั้นโดยปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของกจิการ 

บุคคลหรือองค์กรภายนอกมีความเป็นไปได้ที่ จะท าหน้าที่ เป็นผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจใช้ความเชี่ ยวชาญของตนเองในการจัดท าข้อมูลเกี่ ยวกับ

แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ งท าให้พร้อมและเหมาะสมส าหรับการใช้งานโดย

ผู้ใช้งานหลายระดับ หากถูกใช้โดยกิจการเพื่ อช่วยในการตัดสนิใจเกี่ ยวกบัการใช้ข้อสมมติใน

การประมาณการทางบัญชี ข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่ จะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลภายนอก หากกิจการมอบหมายให้ใช้ข้อมูลประเภทเดียวกนัในการระบุแนวโน้ม

ในปัจจุบันและอนาคตให้สัมพันธ์กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เฉพาะของกิจการ ซึ่ งบุคคล

หรือองค์กรภายนอกมีความเป็นไปได้ที่ จะท าหน้าที่ เป็นผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6)    

ก1. หลักฐานการสอบบัญชี เป็นเร่ืองจ าเป็นที่ ใช้สนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชี หลักฐาน

การสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม 

หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบในงวดก่อน (ท าให้

ผู้ สอบบัญชีระบุได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้ นหรือไม่ตั้ งแต่การตรวจสอบงวดก่อน ซึ่ งอาจ 

มีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน9) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของ

ส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน 

นอกจากบันทึกทางบัญชีของกิจการและแหล่งข้อมูลอื่ นภายในกิจการกเ็ป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญ

ของหลักฐานการสอบบัญชี ข้อมูลที่ อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจจัดท าโดยการใช้ผลงาน

ของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหารหรือได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก หลักฐานการสอบบัญชี

ประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและสอดคล้องกันกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึงข้อมูล

ที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองไว้ นอกจากนี้  ในบางกรณีการขาดหายไปของข้อมูล (เช่น 

การที่ ผู้บริหารปฏเิสธที่ จะจัดท าค ารับรองของผู้บริหาร) กถ็ือเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน 

ก2. งานส่วนใหญ่ของผู้ สอบบัญชีเพื่ อที่ จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน ประกอบด้วยการได้รับและ

ประเมินหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึง 

 

8
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่  7 (TFRS) “การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน”  

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  9 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

การตรวจสอบ การสงัเกตการณ์ การขอค ายืนยัน การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดยการปฏิบัติซ า้ 

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่ งบ่อยคร้ังอาจใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกัน นอกเหนือจาก 

การสอบถาม ถึงแม้ว่าการสอบถามอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ส าคัญ และอาจให้หลักฐานของ

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง แต่การสอบถามเพียงอย่างเดียวโดยปกติไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เพียงพอที่ จะแสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ หรือความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

ก3. ตามที่ ก ล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 20010 ผู้ สอบบัญชีจะได้ รับความเชื่ อมั่ น 

อย่างสมเหตุสมผล เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลด

ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี (เป็นความเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ ไม่เหมาะสมต่อ 

งบการเงินที่ แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ) ให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 

ก4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ ยวข้องกัน โดยความเพียงพอ

เป็นการวัดปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จ าเป็นต้อง

ได้รับนั้นมาจากการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  

(ความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ย่ิงสูง ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการก็จะมากขึ้ น) และจาก

คุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น (หลักฐานย่ิงมีคุณภาพสูง ปริมาณหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ ต้องการอาจน้อยลง) อย่างไรกต็าม การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มากขึ้น อาจไม่สามารถ

ทดแทนได้หากหลักฐานที่ ได้รับนั้นมีคุณภาพต า่ 

ก5. ความเหมาะสม เป็นการวัดคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ เป็นความเกี่ ยวข้องและ 

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้ในการสนับสนุนข้อสรุปในการแสดงความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชี ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยู่กบัแหล่งที่ มาและลักษณะของหลักฐาน 

การสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ที่ ได้รับหลักฐานนั้น  

ก6. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่11 ทั้งนี้  การตัดสินว่าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ และ

เพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีได้ข้อสรุปที่ มีเหตุผลในการแสดงความเห็นหรือไม่นั้น ถือเป็นเร่ืองของ 

การตัดสนิใจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กล่าวถึงเร่ืองดังกล่าว

ในลักษณะของวิธีการตรวจสอบ การจัดท ารายงานทางการเงินในช่วงเวลาที่ เหมาะสม และความ

สมดุลกันระหว่างประโยชน์ที่ ได้รับและต้นทุนที่ เสียไป ซึ่ งเป็นปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการตัดสินใจเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 

 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  5 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  26 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

แหล่งทีม่าของหลกัฐานการสอบบญัชี  

ก7. หลักฐานการสอบบัญชีบางประเภทอาจได้รับจากการใช้วิธีการตรวจสอบโดยการทดสอบบันทึก 

ทางบัญชี เช่น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสอบทาน การทดสอบโดยการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการจัดท ารายงานทางการเงิน และการกระทบยอดโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน ซึ่ งจากการปฏิบัติตาม

วิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดได้ว่าบันทึกทางบัญชีมีความสอดคล้องและ

ตรงกนักบังบการเงิน  

ก8. ความเชื่ อมั่นที่ มากขึ้นโดยปกติจะได้รับจากหลักฐานที่ สอดคล้องกนั ซึ่ งได้รับจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ 

กัน หรือมีลักษณะของการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ แตกต่างกันมากกว่าหลักฐานที่ พิจารณาเป็นแต่ละ

รายการ ตัวอย่างเช่น การหาหลักฐานเพื่ อยืนยันข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาที่ เป็นอิสระจากกิจการ 

อาจเพิ่ มความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่ จัดท าภายในกิจการ เช่น 

หลักฐานที่ อยู่ในบันทกึทางบัญชี รายงานการประชุม หรือ จากหนังสอืรับรองของผู้บริหาร 

ก9. ข้อมูลจากแหล่งที่ เป็นอิสระจากกิจการที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึง

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก  รายงานจากนักวิเคราะห์ 

และข้อมูลเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

วธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชี  

ก10. ตามที่ ก าหนดและอธิบายเพิ่ มเติมไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 (ปรับปรุง) และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็นข้อสรุปอย่าง

สมเหตุสมผล เพื่ อแสดงความเหน็ต่องบการเงิน จะได้รับโดยใช้วิธกีารดังนี้  

(ก) วิธกีารประเมินความเสี่ ยง และ 

(ข) วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมอื่ น ซึ่ งประกอบด้วย 

(1) การทดสอบการควบคุม เมื่ อมาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ปฏิบัติ หรือเมื่ อ

ผู้สอบบัญชีเลือกที่ จะปฏบิัติ  

(2) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งรวมถึงการทดสอบรายละเอียดของรายการและ 

ยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ก11. วิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก14-ก25 ต่อไปนี้  อาจใช้เป็นวิธีการประเมิน 

ความเสี่ ยง การทดสอบการควบคุม หรือวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระได้ โดยขึ้ นอยู่กับการน า 

ไปใช้ของผู้สอบบัญชี ตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ในบางสถานการณ์ หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบงวดก่อนอาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ มี 

ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อเนื่ องกนักบัการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน12 

ก12. ลักษณะและระยะเวลาของวิธีการตรวจสอบที่ จะใช้ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ ข้อมูลทางบัญชี

และข้อมูลอื่ นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือมีอยู่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้น

 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก35 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ตัวอย่างเช่น แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ เป็นเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้ อและใบแจ้งหนี้  อาจอยู่ในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์เมื่ อกจิการใช้ระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์หรืออาจถูกลบทิ้งหลังจากได้มีการจัดเกบ็

เอกสารเป็นข้อมูลรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อกิจการใช้ระบบประมวลผลภาพเพื่ อประโยชน์ใน 

การจัดเกบ็และอ้างองิ 

ก13. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทอาจไม่สามารถดึงกลับมาได้หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึ่ งแล้ว เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงและถ้าไม่มีการส ารองข้อมูลนั้นไว้ ดังนั้น ผู้สอบ

บัญชีอาจจ าเป็นต้องขอให้มีการเกบ็ข้อมูลบางอย่างไว้ เพื่ อใช้ในการสอบทานหรือปฏิบัติตาม

วิธีการตรวจสอบ ณ ช่วงเวลาที่ ข้อมูลนั้นมีอยู่ ซึ่ งเป็นผลมาจากนโยบายการจัดเกบ็ข้อมูลของ

กจิการ 

การตรวจสอบ 

ก14. การตรวจสอบเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกหรือเอกสาร ไม่ว่าเป็นการจัดท าจากภายในหรือ

ภายนอกกิจการ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกระดาษ รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือสื่ ออื่ น ๆ หรือการตรวจ

นับสนิทรัพย์ การตรวจสอบบันทกึและเอกสารให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือในระดับ

ต่าง ๆ กนั ขึ้นอยู่กบัลักษณะและแหล่งที่ มา ในกรณีที่ เป็นบันทกึและเอกสารภายใน ความน่าเชื่ อถือ

ยังขึ้นอยู่กบัความมีประสิทธิผลของการควบคุมในการจัดท าเอกสารด้วย ตัวอย่างของการตรวจสอบ

ที่ ใช้เป็นการทดสอบการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบบันทกึเพื่ อให้ได้หลักฐานการอนุมัติรายการ 

ก15. เอกสารบางประเภทให้หลักฐานการสอบบัญชีโดยตรงเกี่ ยวกับความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น เอกสารเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น หุ้นทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบ

เอกสารเหล่านี้ อาจไม่จ าเป็นที่ จะให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ หรือมูลค่า 

นอกจากนี้  การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับ  

การปฏบิัติตามนโยบายการบัญชีของกจิการ เช่น การรับรู้รายได้ 

ก16. การตรวจสอบสนิทรัพย์ที่ มีตัวตน อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือเกี่ ยวกบัความมีอยู่จริง แต่

ไม่ได้แสดงถึงสิทธิและภาระผูกพันของกิจการหรือมูลค่าของสินทรัพย์นั้น การตรวจสอบสินค้า

คงเหลือแต่ละรายการ อาจท าร่วมกบัการสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

การสงัเกตการณ์ 

ก17. การสังเกตการณ์ประกอบด้วยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ ผู้อื่ นกระท า เช่น ผู้สอบบัญชี

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าที่ กระท าโดยพนักงานของกิจการ หรือการสังเกตการณ์การปฏิบัติ

ตามการควบคุม การสงัเกตการณ์ให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัผลการปฏบิัติตามขั้นตอนหรือ

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

ข้อเทจ็จริงที่ ว่าการถูกสังเกตการณ์อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอน  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติมในการสังเกตการณ์การตรวจนับ

สนิค้าคงเหลือ13 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

ก18. การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงใน  

รูปของเอกสารที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้ค ายืนยัน) ในรูปแบบของกระดาษ 

หรืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือสื่ ออื่ น ๆ วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้กับการยืนยันสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เป็นยอดคงเหลือทางบัญชีและข้อมูลประกอบบัญชีนั้น อย่างไรกต็าม 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ไม่ได้จ ากัดเฉพาะเร่ืองยอดคงเหลือของบัญชีเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอค ายืนยันเกี่ ยวกับเง่ือนไขในสัญญาหรือรายการที่ กิจการมีต่อ

บุคคลภายนอก การขอค ายืนยันอาจเป็นการสอบถามว่ามีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับสัญญา

หรือไม่ และถ้ามีการเปล่ียนแปลงนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

ยังใช้เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเง่ือนไขบางอย่างที่ ขาดหายไป เช่น การที่ สัญญา

แนบท้ายขาดหายไป ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้ รายได้ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 

ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติม14 

การทดสอบการค านวณ 

ก19. การทดสอบการค านวณ ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิงการค านวณใน

เอกสารและบันทกึต่าง ๆ การทดสอบการค านวณสามารถท าได้ทั้งด้วยมือหรือทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

การทดสอบโดยการปฏิบติัซ า้ 

ก20. การทดสอบโดยการปฏิบัติซ า้ เกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติโดยอิสระตามขั้นตอนหรือตาม 

การควบคุมซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายในของกจิการ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ก21. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประกอบด้วยการประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์

ความสมัพันธท์ี่ มีเหตุผลระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบยังรวมถึงการสอบสวนหากจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธท์ี่ ถูกระบุ

ไว้ ซึ่ งขัดแย้งกันกับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น หรือที่ แตกต่างไปจากจ านวนที่ คาดการณ์ไว้อย่างมี

นัยส าคัญ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติม 

การสอบถาม 

ก22. การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินจากบุคคลที่ มี

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ การสอบถามเป็นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่ งที่ ใช้กันอย่างมาก

ตลอดการตรวจสอบ โดยใช้ประกอบกบัวิธีการตรวจสอบอื่ น การสอบถามอาจท าได้ทั้งการสอบถาม

 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ” 

14
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

อย่างเป็นทางการที่ เป็นลายลักษณ์อักษรและการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา  

ซึ่ งการประเมินค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถามถือเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการสอบถามด้วย 

ก23. ค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถาม อาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูล ซึ่ งไม่เคยได้รับมาก่อน หรือ

ได้รับข้อมูลที่ สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น ในทางกลับกัน ค าตอบที่ ได้รับอาจให้ข้อมูล

ที่ แตกต่างอย่างมากจากข้อมูลอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีได้รับมาก่อน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ  

ความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม ในบางกรณี ค าตอบที่ ได้รับอาจท าให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้หรือใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นเพิ่ มเติม 

ก24. ถึงแม้บ่อยคร้ังที่ การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีสอบถามจะมีความส าคัญ แต่ในกรณีที่ เป็น 

การสอบถามเกี่ ยวกบัเจตนาของผู้บริหาร ข้อมูลที่ สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าวอาจมีจ ากัด ซึ่ งในกรณี

นี้  การท าความเข้าใจประวัติของผู้บริหารเกี่ ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เหตุผลในการเลือก

วิธีปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง และความสามารถในการติดตามการปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ ของ

ผู้บริหาร อาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงสนับสนุนหลักฐานที่ ได้รับจากวิธสีอบถามได้ 

ก25. ในบางคร้ัง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นที่ ต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหาร และ

จากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) เพื่ อยืนยันค าตอบที่ ได้รับทางวาจา ดูมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 580 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติม15
 

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี  

ความเกีย่วขอ้งและความน่าเชือ่ถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก26. ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้องต้นที่ ได้รับจากวิธกีารตรวจสอบในระหว่าง

การตรวจสอบ อาจรวมถึงข้อมูลจากแหล่งที่ มาอื่ น ๆ เช่น การตรวจสอบงวดก่อนส าหรับบางกรณี 

วิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจาก

ลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน และการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นบางประการภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับของกิจการ) โดยความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลมีผลกระทบต่อ

คุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 

ความเกี่ ยวข้อง 

ก27. ความเกี่ ยวข้อง คือ ความเชื่ อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือผลกระทบของวัตถุประสงค์ของวิธีการ

ตรวจสอบ และสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรอง ซึ่ งอยู่ในการพิจารณาหากมีความเหมาะสม ความเกี่ ยวข้อง

ของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนดแนวทางของ 

การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบเรื่ องการแสดง

ยอดสูงไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้าหนี้ การค้า การตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ การค้าที่

บันทกึอยู่ในบัญชีจะเป็นวิธีการตรวจสอบที่ มีความเกี่ ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการตรวจสอบ

 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ว่าเจ้าหนี้ การค้าแสดงยอดต ่าไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้าหนี้ การค้า การตรวจสอบ 

ยอดเจ้าหนี้ การค้าที่ บันทึกอยู่ในบัญชีจะเป็นวิธีตรวจสอบที่ ไม่เกี่ ยวข้อง แต่การตรวจสอบข้อมูล  

การจ่ายช าระหนี้หลังวันสิ้นงวด ใบแจ้งหนี้ที่ ยังไม่จ่ายช าระ ใบแจ้งยอดจากเจ้าหนี้  และรายงานการรับ

ของที่ ไม่มีหลักฐานการสั่งซื้อจึงจะมีความเกี่ ยวข้องมากกว่า 

ก28. การก าหนดวิธกีารตรวจสอบอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรอง

เพียงบางเร่ืองแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการรับช าระหนี้ หลัง 

วันสิ้นงวด อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความมีอยู่จริงและมูลค่าของลูกหนี้  แต่ไม่รวมถึง

การตัดยอด เช่นเดียวกนักบัการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง เช่น การมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ ไม่สามารถทดแทนหลักฐานการสอบ

บัญชีส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในอีกเร่ืองหนึ่ งได้ เช่น มูลค่าของสินค้าคงเหลือนั้น 

แต่ในขณะเดียวกัน หลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ กัน หรือในรูปแบบที่ ต่างกันอาจ

เกี่ ยวข้องในเรื่ องเดียวกนักบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก29. การทดสอบการควบคุม เป็นการออกแบบการทดสอบเพื่ อประเมินความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในการป้องกัน การตรวจพบ และการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ การออกแบบการทดสอบ  

การควบคุมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องนั้น รวมถึงการระบุถึงเง่ือนไข 

(คุณลักษณะ) ที่ แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของการควบคุม และการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ แสดง

ให้เห็นถึงการควบคุมที่ ไม่เพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบการมีอยู่หรือไม่มีของเง่ือนไข

การควบคุมดังกล่าวได้ 

ก30. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้  

การตรวจสอบเนื้อหาสาระประกอบด้วยการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ และ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในการออกแบบการตรวจสอบเนื้ อหาสาระจะต้องระบุเง่ือนไขที่

เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่ งเป็นเง่ือนไขที่ ท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความน่าเชื่ อถือ 

ก31. ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเชื่ อถือของหลักฐาน  

การสอบบัญชีขึ้ นอยู่กับแหล่งที่ มาและลักษณะของหลักฐานนั้นและขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ เฉพาะที่

ได้รับหลักฐานนั้น รวมถึงการควบคุมการจัดท าและเกบ็รักษาข้อมูลนั้น การสรุปผลอย่างกว้าง ๆ 

เกี่ ยวกบัความน่าเชื่ อถือของหลักฐานประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัข้อยกเว้นที่ ส าคัญ แม้ข้อมูลที่ ใช้เป็น

หลักฐานการสอบบัญชีจะได้รับมาจากแหล่งที่ มาภายนอกกิจการ แต่กอ็าจมีบางสถานการณ์ที่ มี

ผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ได้รับ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาที่ เป็น

อิสระจากกิจการ  อาจไม่น่าเชื่ อถือหากแหล่งที่ มานั้นไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าวหรือ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารขาดความเที่ ยงธรรม แม้จะเป็นเร่ืองที่ รับรู้ กันว่าข้อยกเว้นอาจมีอยู่ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ลักษณะทั่วไปเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีดังต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณา 

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่ อถือเพิ่ มข้ึน ถ้าเป็นหลักฐานที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกที่ เป็นอสิระจากกจิการ 

• หลักฐานการสอบบัญชีจากภายในกิจการย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากขึ้น  ถ้ากิจการมีการ

ควบคุมที่ มีประสทิธผิล โดยเฉพาะการควบคุมการจัดท าและรักษาหลักฐานนั้น 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง (เช่น จากการสงัเกตการณ์การปฏบิัติตาม 

การควบคุม) ย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับเองโดยตรงหรือ

มาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้อมอื่ น (เช่น จากการสอบถามเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม  

การควบคุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ อยู่ในรูปเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ 

จะมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานที่ ได้รับทางวาจา (เช่น การบันทึกผลการประชุมเป็น 

ลายลักษณ์อกัษร มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าค ารับรองด้วยวาจาเกี่ ยวกบัเนื้อหาการประชุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นเอกสารต้นฉบับ มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าภาพถ่ายเอกสารหรือ

กระดาษโทรสาร หรือเอกสารที่ มาจากฟิล์มภาพถ่าย เอกสารดิจิตอล หรือหลักฐานที่  

ถูกเปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงความน่าเชื่ อถือนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมของ

การจัดท าและรักษาเอกสารนั้น 

ก32. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ให้แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้เพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ16 

ก33. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวถึงสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารอาจถูกปลอม

แปลง หรืออาจถูกเปลี่ ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ17 

ก34. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)18 ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นของผู้ สอบบัญชี ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกจิการที่ พบหรือสงสัยที่

อาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวกับการท างานของผู้สอบบัญชีซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี และการประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏบิัติตามดังกล่าวซึ่ งมีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่ น 

แหล่งข้อมูลภายนอก 

ก34ก. ในย่อหน้าที่  7 ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้พิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่

ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี โดยไม่สนใจว่าข้อมูลนั้นถูกใช้

 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ย่อหน้าที่  5(ก) 

17
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”  

ย่อหน้าที่  14 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  9 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

โดยกิจการในการจัดท างบการเงินหรือได้มาจากผู้สอบบัญชีหรือไม่ ส าหรับข้อมูลที่ ได้รับจาก

แหล่งข้อมูลภายนอก ในบางกรณี การพิจารณาอาจรวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ

แหล่งข้อมูลภายนอก หรือการจัดเตรียมข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลภายนอกที่ ได้รับจากการออกแบบ

และการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 หรือ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) (หากเกี่ ยวข้อง)19 

ก34ข. การได้มาซึ่ งความเข้าใจว่าเหตุใดผู้บริหาร หรือ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (ถ้ามี) ใช้แหล่งข้อมูล

ภายนอก และได้พิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลอย่างไร (รวมถึงความถูกต้อง

และความครบถ้วน) อาจช่วยให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีในการพิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือ

ของข้อมูลนั้น 

ก34ค. ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีความส าคัญเมื่ อมีการพิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่

ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยค านึงว่า

ปัจจัยเหล่านี้บางส่วนอาจเกี่ ยวข้องเมื่ อข้อมูลถูกใช้โดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงินหรือได้รับ

จากผู้สอบบัญชีเท่านั้น    

• ลักษณะและอ านาจหน้าที่ ของแหล่งข้อมูลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลาง หรือ

ส านักงานสถิติของรัฐบาลที่ มีอ านาจทางกฎหมายในการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมแก่สาธารณะ 

มีความเป็นไปได้ที่ จะเป็นผู้มีอ านาจในข้อมูลบางประเภท 

• ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อข้อมูลที่ ได้รับ โดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและ

แหล่งข้อมูล 

• ความสามารถและชื่ อเสยีงของแหล่งข้อมูลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อมูล รวมถึงในดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีข้อมูลได้ถูกจัดท าเป็นประจ าโดยแหล่งข้อมูล 

ที่ มีประวัติการให้ข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือได้หรือไม่ 

• ประสบการณ์ที่ ผ่านมาของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จัดท าโดย

แหล่งข้อมูลภายนอก 

• หลักฐานการยอมรับของตลาดโดยทั่วไปจากผู้ ใช้งานเกี่ ยวกับความเกี่ ยวข้องและ/หรือ 

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกส าหรับวัตถุประสงค์ที่ คล้ายคลึงกันกับ

ข้อมูลที่ ถูกใช้โดยผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี 

• กิจการมีการควบคุมในการระบุความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ได้รับหรือ  

ที่ น าไปใช้หรือไม่ 

• แหล่งข้อมูลภายนอกรวบรวมข้อมูลของตลาดในภาพรวมหรือมีส่วนร่วมโดยตรงใน 

การ “ตั้งค่า” รายการในตลาดหรือไม่ 

• ข้อมูลเหมาะสมส าหรับการใช้งานในลักษณะที่ ควรใช้งานหรือไม่ และ (หากมี) ได้รับ 

การพัฒนาโดยค านึงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง”  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

• ข้อมูลทางเลือกที่ อาจขัดแย้งกบัข้อมูลที่ ใช้ 

• ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดความรับผิดชอบหรือข้อจ ากัดทางภาษาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกับ

ข้อมูลที่ ได้รับ 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการที่ ใช้ในการจัดท าข้อมูล วิธีการน าไปใช้ รวมถึง (หากมี) แบบจ าลอง

ถูกใช้ในวิธกีารดังกล่าวอย่างไร และการควบคุมวิธกีารดังกล่าว 

• (หากมี) ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติหรือข้อมูลอื่ นที่ ใช้

โดยแหล่งข้อมูลภายนอกในการพัฒนาข้อมูลที่ ได้รับ 

ก34ง. ลักษณะและขอบเขตของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีให้ค านึงถึงการใช้ข้อมูลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ระดับของการใช้ข้อมูลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องต่อเหตุผลของ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้  และ 

ความเป็นไปได้ที่ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกอาจไม่น่าเชื่ อถือ (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลมาจาก

แหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือหรือไม่) ตามที่ ได้มีการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีในเร่ืองที่ อธิบายไว้ 

ในย่อหน้าที่  ก34ก ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าจ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

กจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 315 หรือก าหนดวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33020 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)21 (ถ้ามี) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้เกี่ ยวกบัการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก วิธกีารดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การเปรียบเทียบข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกกับข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูล

อสิระอื่ น 

• เมื่ อมีความเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการใช้แหล่งข้อมูลภายนอกของผู้บริหาร การได้มาซึ่ ง

การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการการควบคุมที่ มีอยู่ เพื่ อพิจารณาความน่าเชื่ อถือของ

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก และอาจมีการทดสอบการด าเนินงานที่ มีประสิทธิผลของ

การควบคุมดังกล่าว 

• การปฏิบัติงานในการได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่ อท าความเข้าใจถึง

กระบวนการ เทคนิค และข้อสมมติ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการระบุ ท าความเข้าใจ และ 

การทดสอบการด าเนินงานที่ มีประสทิธผิลของการควบคุม (หากเกี่ ยวข้อง) 

ก34จ. ในบางสถานการณ์ ข้อมูลบางอย่างอาจมีผู้ ให้ข้อมูลเพียงรายเดียว ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก

ธนาคารกลางหรือรัฐบาล เช่น อัตราเงินเฟ้อ หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ ได้รับการยอมรับ 

เพียงรายเดียว ในกรณีดังกล่าว การก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของ 

 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  6 

21
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  30 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชีอาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูล 

การใช้ข้อมูลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้  และระดับของการใช้ข้อมูลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องต่อเหตุผลของ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้  ยกตัวอย่าง

เช่น เมื่ อข้อมูลมาจากแหล่งที่ เชื่ อถือได้ ขอบเขตการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบ

บัญชีอาจครอบคลุมน้อยลง เช่น ยืนยันข้อมูลกับเว็บไซต์ของแหล่งที่ มาหรือข้อมูลที่ เผยแพร่  

ในกรณีอื่ น หากแหล่งที่ มาไม่ได้รับการประเมินว่าน่าเชื่ อถือ ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าขั้นตอนที่

ครอบคลุมมากขึ้นนั้นมีความเหมาะสม และในกรณีที่ ไม่มีแหล่งข้อมูลอิสระอื่ นที่ จะเปรียบเทียบได้ 

อาจพิจารณาว่าการปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมีความเหมาะสมหรือไม่  

(หากปฏบิัติได้) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  

ก34ฉ. เมื่ อผู้สอบบัญชีไม่มีเกณฑ์เพียงพอในการพิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่

ได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก ผู้ สอบบัญชีอาจถูกจ ากัดขอบเขตหากหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอไม่สามารถได้รับจากการตรวจสอบด้วยวิธีอื่ น การก าหนดใด ๆ เกี่ ยวกับ

การจ ากดัขอบเขตจะถูกประเมินตามข้อก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)22 

ความน่าเชือ่ถือของขอ้มูลทีจ่ดัท าโดยผูเ้ชีย่วชาญของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก35. การจัดท างบการเงินของกิจการอาจต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญในเร่ืองที่ ไม่เกี่ ยวกับการบัญชีหรือ  

การตรวจสอบบัญชี เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินมูลค่า หรือข้อมูล

เกี่ ยวกับวิศวกรรม กิจการอาจว่าจ้างผู้ เชี่ ยวชาญดังกล่าวเพื่ อให้จัดท าข้อมูลที่ ต้องการส าหรับ  

การจัดท างบการเงิน การที่ ไม่สามารถใช้ผู้เชี่ ยวชาญดังกล่าวได้ในสถานการณ์ที่ จ าเป็น จะท าให้เพิ่ ม

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก36. ถ้าข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี จัดท าจากงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี

จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น  

หากบุคคลหรือองค์กรหนึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในการใช้แบบจ าลองการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ที่ ไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ถ้าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวประมาณมูลค่ายุติธรรม 

และกิจการน ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือองค์กรนั้นถือเป็น

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  8 ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลหรือองค์กรนั้นให้

เพียงข้อมูลราคาเกี่ ยวกบัรายการที่ เป็นรายการเฉพาะแก่กจิการ และกจิการได้น าข้อมูลราคานั้นไป

ใช้ในการค านวณด้วยตนเอง หากน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้ 

ย่อหน้าที่  7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ซึ่ งเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกและไม่ถือเป็น

การใช้งานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

 

22
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อ

หน้าที่  13 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ก37. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับข้อก าหนดตามย่อหน้าที่  8 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองต่อไปนี้  

• ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในเรื่ องดังกล่าว 

• ความพร้อมของแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารนั้นเป็นลูกจ้างของกจิการหรือไม่ หรือได้รับการว่าจ้างเพื่ อให้บริการ

ที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวแก่กจิการเท่านั้น 

• ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิธิพลต่องานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารเพียงใด 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏบิัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐานวิชาชีพ

อื่ น หรือมาตรฐานที่ ก าหนดโดยอุตสาหกรรมอื่ นหรือไม่ 

• ลักษณะ หรือขอบเขตของการควบคุมในกจิการที่ มีต่องานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความช านาญของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• ประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีในงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

ความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก)) 

ก38. ความรู้ความสามารถเกี่ ยวข้องกบัลักษณะและระดับความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารนั้น  

ขีดความสามารถเกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้ เชี่ ยวชาญนั้นจะน าความรู้ ความสามารถของตนมาใช้  

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เพียงใด ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถ อาจรวมถึง สถานที่  

ทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมของเวลาและทรัพยากร ความเที่ ยงธรรมเกี่ ยวข้องกับผลกระทบ  

ที่ ท าให้เกิดความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ อิทธิพลของบุคคลอื่ น ๆ ที่ อาจมี  

ผลต่อการตัดสินใจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจของผู้ เชี่ ยวชาญนั้น ความรู้ ความสามารถ  

ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหาร และ  

การควบคุมในกิจการที่ มีต่องานของผู้ เชี่ ยวชาญ เป็นปัจจัยส าคัญต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่

จัดท าโดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารนั้น 

ก39. ข้อมูลเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

• ประสบการณ์ส่วนตัวจากงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

• การปรึกษาหารือกบับุคคลผู้มีความคุ้นเคยกบังานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 
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• ความรู้ เกี่ ยวกับคุณสมบัติของผู้ เชี่ ยวชาญ การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร 

ทางอุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการยอมรับขององค์กรภายนอก 

ในรูปแบบอื่ น ๆ  

• เอกสารหรือหนังสอืของผู้เชี่ ยวชาญนั้นที่ ได้รับการตีพิมพ์สู่สาธารณะ 

• ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเอง (ถ้ามี) ซึ่ งช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี  

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ จัดท าโดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

ก40. เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรม 

ในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารนั้น ได้รวมถึงการที่ งานของผู้เชี่ ยวชาญนั้นอยู่ภายใต้

มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่ น หรือมาตรฐานที่ ก าหนดโดย

อุตสาหกรรมอื่ นหรือไม่ เช่น จริยธรรม และข้อก าหนดของสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ

อุตสาหกรรม มาตรฐานที่ ก าหนดเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือโดยหน่วยงานที่ ออกใบอนุญาต หรือ

ข้อก าหนดต่าง ๆ โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก41. เร่ืองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง 

• ความเกี่ ยวข้องกันระหว่างความรู้ความสามารถของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารกับงานของ

ผู้ เชี่ ยวชาญ รวมถึงความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพนั้น ตัวอย่างเช่น นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยอาจมีความเชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะในเร่ืองการประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติภัย 

แต่ไม่มีความเชี่ ยวชาญพิเศษในการค านวณเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

• ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารกับข้อก าหนดทางการบัญชี เช่น ความรู้

เกี่ ยวกับข้อสมมติและวิธีการ รวมทั้งแบบจ าลอง ซึ่ งสอดคล้องกับแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• สถานการณ์ที่ ไม่คาดคิด การเปลี่ ยนแปลงเง่ือนไขต่าง ๆ หรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ

จากการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าอาจมีความจ าเป็นที่ ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ  

ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารอีกคร้ัง

หรือไม่ ในขณะที่ การตรวจสอบยังด าเนินอยู่ 

ก42. สถานการณ์บางอย่างอาจคุกคามต่อความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญ เช่น  

ความเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัว การให้การสนับสนุน ความคุ้นเคย การที่ ท าให้ต้องสอบ

ทานงานของตนเองและการข่มขู่ การป้องกันอาจลดการคุกคามเหล่านี้ ได้ โดยอาจเกิดขึ้ นจาก

โครงสร้างภายนอก (เช่น โดยวิชาชีพของผู้ เชี่ ยวชาญนั้น โดยข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ) หรือโดยภาวะแวดล้อมของงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นเอง (เช่น โดยนโยบายและวิธีการ

ควบคุมคุณภาพ)  

ก43. ถึงแม้ว่า การป้องกันจะไม่สามารถก าจัดสถานการณ์คุกคามความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของ

ผู้ เชี่ ยวชาญให้หมดไปได้ แต่การคุกคาม เช่น การข่มขู่ ให้ท าอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้นอาจมี 

ความรุนแรงน้อยกว่าถ้าผู้ เชี่ ยวชาญนั้นเป็นผู้ที่ กิจการว่าจ้างมาให้บริการ ไม่ใช่เป็นพนักงานของ
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กิจการเอง และประสิทธิผลของการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น นโยบายและวิธีการควบคุม

คุณภาพอาจมีความส าคัญมากกว่า เนื่ องจากการคุกคามความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ ยวชาญที่ มีฐานะเป็นพนักงานของกจิการนั้น จะมีอยู่ตลอดเวลา ผู้เชี่ ยวชาญที่ เป็นพนักงานของ

กจิการ โดยปกติจะไม่ถือว่ามีความเที่ ยงธรรมมากไปกว่าพนักงานคนอื่ น ๆ ของกจิการ 

ก44. ในการประเมินความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญที่ กิจการว่าจ้างมานั้น ผู้สอบบัญชี

อาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่ อาจ

ก่อให้เกดิสถานการณ์ที่ คุกคามต่อความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญ และการป้องกนัที่ สามารถท าได้ 

รวมทั้งข้อก าหนดทางวิชาชีพของผู้เชี่ ยวชาญนั้น และผู้สอบบัญชีอาจต้องประเมินว่า การป้องกัน

นั้นเพียงพอหรือไม่ ผลประโยชน์และความสัมพันธท์ี่ อาจสร้างสถานการณ์คุกคามรวมถึง 

• ผลประโยชน์ทางการเงิน 

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและความสมัพันธส่์วนตัว 

• การให้บริการด้านอื่ น ๆ  

การท าความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ข)) 

ก45. ความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร รวมถึงความเข้าใจเกี่ ยวกบัความช านาญที่ เกี่ ยวข้อง

ของผู้เชี่ ยวชาญ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความช านาญที่ เกี่ ยวข้องอาจได้รับเมื่ อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า

ผู้สอบบัญชีมีความช านาญในการประเมินงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารหรือไม่ หรือผู้สอบบัญชี

ต้องการผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์นี้หรือไม่23 

ก46. ลักษณะต่าง ๆ ของสาขาของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจของผู้สอบ

บัญชี อาจรวมถึง 

• สาขาของผู้เชี่ ยวชาญเป็นสาขาเฉพาะด้านที่ มีส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบังานตรวจสอบหรือไม่ 

• มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่ น และข้อบังคับหรือข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

หรือไม่ 

• ข้อสมมติและวิธีการใดที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารน ามาใช้ และข้อสมมติและวิธีการดังกล่าว

เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาชีพของผู้ เชี่ ยวชาญ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการ

จัดท ารายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ลักษณะของข้อมูลภายในและภายนอก หรือข้อมูลที่ ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารน ามาใช้ 

ก47. กรณีที่ ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างจากกิจการ โดยปกติจะมีจดหมายตอบรับงาน

หรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกิจการและผู้เชี่ ยวชาญ การประเมินข้อตกลงดังกล่าว

ในการท าความเข้าใจงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถก าหนดถึง

ความเหมาะสมในเรื่ องต่อไปนี้  ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

• ลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ ยวชาญ 
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• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้เชี่ ยวชาญนั้น และ 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ เชี่ ยวชาญนั้น 

รวมทั้งรูปแบบของรายงานที่ ผู้เชี่ ยวชาญจะจัดท าขึ้น 

ก48. กรณีที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารเป็นพนักงานของกิจการนั้น มีความเป็นไปได้น้อยที่ จะมีการท า

ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การสอบถามผู้เชี่ ยวชาญและผู้บริหารคนอื่ น ๆ ในทมี อาจเป็นวิธีที่

เหมาะสมที่ สดุที่ ผู้สอบบัญชีจะสามารถท าความเข้าใจงานของผู้เชี่ ยวชาญได้ 

การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ค)) 

ก49. ข้อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารในเชิงหลักฐาน

การสอบบัญชีส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึง 

• ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ ผู้ เชี่ ยวชาญพบหรือข้อสรุปความสอดคล้อง

ของเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปนั้นกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น และเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปนั้นได้

รวมอยู่ในงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

• ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่ ใช้ ถ้างานของผู้เชี่ ยวชาญ

เกี่ ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่ ส าคัญ  

• ความเกี่ ยวข้อง ความครบถ้วน และความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ถ้างานของผู้ เชี่ ยวชาญ

เกี่ ยวข้องกบัแหล่งข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ และ  

• ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล ถ้างานของผู้ เชี่ ยวชาญเกี่ ยวข้องกับการใช้

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

ขอ้มูลทีจ่ดัท าโดยกิจการและใชต้ามวตัถปุระสงค์ของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก)-(ข)) 

ก50. เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือ ข้อมูลที่ จัดท าโดยกจิการที่ ผู้สอบบัญชีใช้

ในการตรวจสอบจ าเป็นจะต้องมีความครบถ้วนและถูกต้องอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ประสิทธิผล

ของการตรวจสอบบัญชีรายได้โดยใช้ราคาขายที่ ก าหนดไว้ในการบันทกึยอดขายจะได้รับผลกระทบ

จากความถูกต้องของข้อมูลราคา และความครบถ้วนและถูกต้องของปริมาณขาย เช่นเดียวกันกับ

การตรวจสอบลักษณะบางอย่าง (เช่นการอนุมัติรายการ) ของรายการจ านวนหนึ่ ง (เช่น การจ่าย

ช าระหนี้ ) ผลของการตรวจสอบจะมีความน่าเชื่ อถือน้อยลงถ้าจ านวนประชากรของรายการที่ ใช้ใน

การเลือกรายการตรวจสอบมีไม่ครบถ้วน 

ก51. การให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว อาจท า

ในเวลาเดียวกันกับการใช้ข้อมูลนั้นในการตรวจสอบ โดยก าหนดให้การได้รับหลักฐานการสอบ

บัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการตรวจสอบด้วย ในสถานการณ์อื่ น ๆ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวโดยการทดสอบ 

การควบคุมเกี่ ยวกบัการจัดท าและการเกบ็รักษาข้อมูลนั้น อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ ผู้สอบ

บัญชีอาจตัดสนิใจใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นเพิ่ มเติมได้ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ก52. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการส าหรับการตรวจสอบตาม

วัตถุประสงค์อื่ น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่ จะใช้การวัดผลประกอบการของกิจการ  

เพื่ อวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือใช้ข้อมูลที่ กิจการจัดท าเพื่ อใช้ในการติดตาม

การปฏิบัติงาน เช่น รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ งในกรณีดังกล่าว ความเหมาะสมของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ จะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ อาจไม่ถูกต้องแม่นย าหรือมี  

ความละเอยีดไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น วิธวีัดผลประกอบการของ

กิจการที่ ผู้บริหารใช้นั้น อาจไม่แม่นย าเพียงพอที่ จะใช้ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก53. วิธีการตรวจสอบที่ มีประสิทธิผลจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม ซึ่ งเมื่ อรวมกับหลักฐาน  

การสอบบัญชีอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหรือจะได้รับ จะเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี  

ในการเลือกรายการที่ จะทดสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่  7 ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ

ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อีกลักษณะหนึ่ ง

ของความมีประสิทธิผล (ความเพียงพอ) คือ ความส าคัญของการพิจารณาเลือกรายการที่ จะ

ทดสอบ ซึ่ งวิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการเลือกรายการทดสอบ ได้แก่ 

(ก) การเลือกทุกรายการ (การตรวจสอบร้อยละร้อย) 

(ข) การเลือกรายการแบบเจาะจง 

(ค) การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 

ความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีในการเลือกรายการ ไม่ว่าวิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์นั้น ๆ เช่น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ก าลังตรวจสอบอยู่ และความเป็นไปได้ของการน าวิธีการ

เลือกรายการต่าง ๆ มาใช้ปฏบิัติและความมีประสทิธภิาพของวิธต่ีาง ๆ เหล่านั้น 

การเลือกทุกรายการ 

ก54. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าการตรวจสอบรายการทุกรายการของประชากรที่ ประกอบเป็นกลุ่มของ

รายการบัญชีหนึ่ ง หรือยอดคงเหลือตามบัญชี (หรือกลุ่มย่อยของประชากร) เป็นเรื่ องที่ เหมาะสม

ที่ สดุ แต่โดยปกติผู้สอบบัญชีจะไม่ตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่ ทดสอบการควบคุม อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่ เป็นการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอด

คงเหลือ ตัวอย่างที่ การตรวจสอบร้อยละร้อยอาจเหมาะสม คือ 

• ประชากรประกอบด้วยรายการที่ มีจ านวนเงินสงูเพียงไม่กี่ รายการ  

• มีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและการเลือกรายการด้วยวิธีอื่ นไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือ 

• ระบบการประมวลผลข้อมูลมีลักษณะเป็นการค านวณหรือท าซ ้าหลาย ๆ คร้ัง ท าให้  

การตรวจสอบร้อยละร้อยมีต้นทุนในการตรวจสอบต า่ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

การเลือกรายการแบบเจาะจง 

ก55. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ ยวข้อง รวมทั้งความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกจิการ การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และลักษณะเฉพาะของประชากรที่ ทดสอบ การใช้ดุลยพินิจใน

การเลือกรายการแบบเจาะจงจะต้องค านึงถึงความเสี่ ยงของตัวอย่างที่ ไม่ถูกเลือก  รายการที่ เลือก

แบบเจาะจงอาจรวมถึง 

• รายการทีมี่มูลค่าสูงหรือรายการส าคัญ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจง

จากประชากรเนื่ องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงหรือมีลักษณะเฉพาะอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น 

รายการที่ น่าสงสัย รายการผิดปกติ รายการที่ มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ ยง หรือรายการที่

เคยเกดิข้อผิดพลาด 

• ทุกรายการทีมี่จ านวนเงินสูงกว่าจ านวนทีก่ าหนดไวจ้ านวนหนึ่ง ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจ

เลือกตรวจสอบรายการที่ มีมูลค่าเกินจ านวนที่ ก าหนดไว้ เพื่ อตรวจสอบรายการที่ เป็น

สดัส่วนใหญ่ของยอดรวมทั้งหมดในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตามบัญชี 

• รายการทีใ่หข้อ้มูล ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่ ให้ข้อมูลในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ลักษณะ

ธุรกจิของกจิการ หรือลักษณะของรายการ 

ก56. การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจากรายการในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตาม

บัญชี มักเป็นวิธีการที่ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แต่วิธีการนี้ ไม่ใช่  

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ผลที่ ได้จากการตรวจสอบรายการที่ เลือกโดยวิธีนี้ ไม่สามารถ

น าไปใช้สรุปผลเกี่ ยวกับประชากรทั้งหมดได้ ดังนั้น การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจึง

ไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับประชากรส่วนที่ เหลือ  

การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี 

ก57. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เป็นการออกแบบให้สามารถให้ข้อสรุปต่อประชากรทั้งหมด

จากการทดสอบตัวอย่างที่ เลือกจากประชากรนั้น การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีอธิบายอยู่ 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 53024 

ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถือของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก58. การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ กันหรือในรูปแบบต่าง ๆ กัน อาจแสดงให้

เห็นว่าหลักฐานที่ ได้รับมาแต่ละชิ้ นไม่น่าเชื่ อถือ เช่น เมื่ อหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจาก

แหล่งที่ มาแหล่งหนึ่ งขัดแย้งกนักบัที่ ได้รับมาจากอีกแหล่งหนึ่ ง ซึ่ งในกรณีนี้อาจเป็นค าตอบที่ ได้รับ

จากการสอบถามผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคคลอื่ นที่ ขัดแย้งกัน หรือค าตอบที่ ได้รับจาก

การสอบถามผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลขัดแย้งกันกับค าตอบที่ ได้รับจากผู้บริหาร มาตรฐาน  

 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

การสอบบัญชี รหัส 230 มีข้อก าหนดเกี่ ยวกบัการจัดท าเอกสารหลักฐาน ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบ

ข้อมูลของเร่ืองที่ ส าคัญ แต่ขัดแย้งกนักบัผลสรุปสดุท้ายของการตรวจสอบ25
 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 580 หนังสอืรับรอง 

ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

รายชื่อมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีตอ้งการหนงัสือรบัรองเฉพาะเรื่อง 

ภาคผนวกนี้ ระบุถึงย่อหน้าต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสอื่ น ที่ ก าหนดให้มีหนังสือรับรองเฉพาะ

เร่ือง รายการนี้ ไม่สามารถทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปใช้ที่ เกี่ ยวข้อง และค าอธิบายอื่ น

ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริต

ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  40  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการ

ตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  17  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่าง 

การตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  14  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี–ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ”  

ย่อหน้าที่  12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  37 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่  26  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่  9  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” ย่อหน้าที่  16(จ)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลเปรียบเทียบ”  

ย่อหน้าที่  9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่ น”  

ย่อหน้าที่  13(ค) 

 

 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  11 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

ภาคผนวก 2  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21) 

ตวัอย่างหนงัสือรบัรอง  

ตัวอย่างหนังสือรับรองต่อไปนี้  รวมถึงค ารับรองที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และฉบับอื่ น ๆ 

โดยตามตัวอย่างนี้ สมมติว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน โดยไม่เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)1 และไม่มีการ

ละเว้นการรับรองใด ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีร้องขอ หากมีการละเว้นหนังสือรับรองจะต้องถูกการเปล่ียนแปลง

ตามการละเว้นนั้น   

 

(หัวกระดาษของกจิการ) 

         (วันที่ ) 

เรียน…………(ชื่ อผู้สอบบัญชี)…………… 

หนังสอืรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่ อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดัส าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX1 เพื่ อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ตามความรูแ้ละความเชือ่ที่ดีที่สุดของขา้พเจา้ และการสอบถามตามความจ าเป็น

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่พียงพอ)  

งบการเงิน 

• ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่  (วันที่ ) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินโดย

ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• วิธีการ ข้อมูล และข้อสมมติที่ ส าคัญที่ บริษัทใช้ในการประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องมีความเหมาะสมเพื่ อบรรลุผลการรับรู้  การวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มี 

ความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540 (ปรับปรุง)) 

 

  

 

1
 เมื่ อรายงานของผู้สอบบัญชีคลอบคลุมระยะเวลามากกว่าหน่ึงรอบบัญชี ผู้สอบบัญชจีะเปล่ียนแปลงวันที่ เพื่ อให้ครอบคลุมระยะเวลา

ทั้งหมดที่ อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงาน

ต่องบการเงิน 

ขอ้ก าหนด 

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

13. ภายใต้ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญที่ เลือกและน าไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมแล้วหรือไม่ ในการประเมินเร่ืองดังกล่าวนี้  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความเกี่ ยวข้อง

ของนโยบายการบัญชีกับกิจการ ว่ามีการน าเสนองบการเงินในรูปแบบที่ เข้าใจได้หรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4) 

(ข) นโยบายการบัญชีที่ เลือกและน าไปปฏิบัติสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องที่ จัดท าขึ้ นโดยผู้ บ ริหาร  

มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ง) ข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงินมีความเกี่ ยวข้องกัน เชื่ อถือได้ เปรียบเทยีบกันได้ และเข้าใจ

ได้หรือไม่ ในการประเมินเรื่ องดังกล่าวนี้  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า 

• ข้อมูลที่ ต้องรวมได้ถูกรวมและข้อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภท การรวม หรือการแยก

ประเภท และมีการอธบิายอย่างเหมาะสมหรือไม่  

• การรวมข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้องหรือการปิดบังความเข้าใจที่ เหมาะสมของเร่ืองที่ เปิดเผย

ท าให้การน าเสนองบการเงินโดยรวมคลาดเคลื่ อนหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5) 

(จ)  งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่ มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่ น าเสนอในงบการเงิน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก6)  

(ฉ) ค าศัพทท์ี่ ใช้ในงบการเงิน รวมถึงชื่ อของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701 การสือ่สารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบใน

รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 

ขอ้ก าหนด 

การก าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

9. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ที่ สื่ อสารกับ  

ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ซึ่ งเป็นเร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้ สอบบัญชีใน  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการพิจารณานี้  ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงเร่ืองเหล่านี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก9-ก18)  

(ก) เร่ืองที่ ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

หรือความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19- ก22) 

(ข) การใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับรายการในงบการเงินที่ เกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญของผู้บริหาร รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนใน

การประมาณการในระดับสงู (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก24) 

(ค) ผลกระทบจากการตรวจสอบเหตุการณ์หรือรายการที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างงวด (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก25-ก26) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับรายการในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ  

ของผู้บริหารรวมถึงการประมาณการทางบัญชีที่ อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนในการประมาณการในระดับสงู 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ข)) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีสื่ อสารกับผู้ ที่ หน้าที่  

ในการก ากับดูแลถึงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญของวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีของกิจการ รวมถึง นโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน  

งบการเงิน27 ในหลายกรณี ประเดน็ดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีแนวโน้มเป็นเรื่ องที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

และอาจเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

ก24. อย่างไรกต็าม ผู้ ใช้งบการเงินได้เน้นถึงความสนใจในเร่ืองการประมาณการทางบัญชีที่ อยู่ภายใต้ 

ความไม่แน่นอนในการประมาณการในระดับสูง (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง))28 

ซึ่ งเร่ืองดังกล่าวอาจไม่ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ทั้งนี้  การประมาณการทางบัญชีนี้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก และมักเป็นเรื่ องที่ ซับซ้อนที่ สุดในงบการเงิน อีกทั้งอาจ

ต้องการการมีส่วนร่วมจากทั้งผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารและผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ผู้ใช้งบการเงิน

จึงเน้นย า้ว่า นโยบายการบัญชีที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงิน (รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ที่ มีนัยส าคัญของนโยบายดังกล่าว) เกี่ ยวข้องต่อการท าความเข้าใจในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในสถานการณ์ที่ วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจการอื่ นใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

27
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16(ก) 

28
 อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  

16-17 


