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 1 TSA 300 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 300 
 

การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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 2 TSA 300 

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 300 - การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 300 - การวางแผนการ

ตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 - การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 

© 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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 3 TSA 300 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 300 
 

การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 
 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน 2 

วันถอืปฏบิตั ิ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

ขอ้กาํหนด  

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 5 

กจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบญัชี 6 

กจิกรรมการวางแผนงาน 7-11 

เอกสารหลักฐาน 12 

ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมในการรับงานสอบบญัชีคร้ังแรก 13 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน ก1-ก3 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ก4 

กจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบญัชี ก5-ก7 

กจิกรรมการวางแผนงาน ก8-ก15 

เอกสารหลักฐาน ก16-ก19 

ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมในการรับงานสอบบญัชีคร้ังแรก ก20 

ภาคผนวก     ข้อพิจารณาในการจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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 4 TSA 300 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบ 

งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้เป็นกรอบสาํหรับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับ

ปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม ทั้งน้ีประเดน็ที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเพ่ิมเติมในการวางแผนงาน

เม่ือรับงานสอบบัญชีคร้ังแรกได้แสดงไว้ต่างหาก  

 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน 

 

2. การวางแผนงานตรวจสอบ เกี่ยวข้องกับการจัดทาํกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการพัฒนา

แผนการสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบที่เพียงพอจะช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ

งบการเงินหลายประการ ซ่ึงรวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

•  ช่วยผู้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาเร่ืองที่สาํคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  

•  ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ปัญหาที่อาจเกดิขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี

•  ช่วยผู้สอบบัญชีให้จัดการและบริหารงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม เพ่ือให้งานสอบบัญชี

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

•  ช่วยในการเลือกสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่มีระดับความรู้และความสามารถ 

ที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ และช่วยในการมอบหมายงาน

ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

•  ช่วยในการกาํหนดแนวทางและควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และ

สอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ  

•  ช่วยในการประสานงานกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มและผู้เช่ียวชาญ (ถ้าเกี่ยวข้อง)  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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 5 TSA 300 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือวางแผนงานตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏบิัติงานสอบบัญชี

เป็นไปอย่างมีประสทิธผิล 

 

ขอ้กาํหนด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลกัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

 

5. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิกหลักอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบต้องมี

ส่วนร่วมในการวางแผนงานตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงการวางแผนและการร่วมปรึกษาหารือระหว่าง

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4) 

 

กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี 
 

6. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติกจิกรรมต่อไปน้ีเม่ือเร่ิมต้นการตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

(ก) ปฏบิัติตามวิธกีารที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ที่เกี่ยวกบัการคงไว้ซ่ึง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบน้ัน
1
 

(ข) ประเมินการปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
2
 และ 

(ค) ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 210
3
 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5-ก7) 

 

กิจกรรมการวางแผนงาน 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม ซ่ึงเป็นการกาํหนดขอบเขต ช่วงเวลา และ

แนวทางของการตรวจสอบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการตรวจสอบ 

 

8. ในการจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ระบุลักษณะของงานตรวจสอบซ่ึงจะกาํหนดขอบเขตของงาน  

(ข) ทาํความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรายงานตามข้อตกลงรับงาน เพ่ือการกาํหนด

ช่วงเวลาในการตรวจสอบ และลักษณะของการสื่อสารที่จาํเป็น  

(ค) พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็นว่า 

มีนัยสาํคัญในการกาํหนดแนวทางในการทาํงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

                                                 
1
   ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 12-13 

2
   ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 9-11  

3
   ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 9-13 
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 6 TSA 300 

(ง)  พิจารณาถึงผลของกจิกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี และพิจารณาว่าความรู้ของผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ได้จากการปฏบิัติงานอื่นในกจิการน้ัน ๆ มีความเกี่ยวข้องหรือ

นาํมาใช้ได้หรือไม่ และ 

(จ)  กาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่จาํเป็นที่จะใช้ในการตรวจสอบบัญชี 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8-ก11) 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชี ซ่ึงต้องรวมถงึการอธบิายความที่เกี่ยวกบั 

(ก) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธกีารประเมินความเสี่ยงซ่ึงได้วางแผนไว้ตามที่ได้

ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
4
  

(ข) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการตรวจสอบที่วางแผนไว้ในระดับที่เกี่ยวกับ         

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
5
    

(ค) วิธีการตรวจสอบอื่น ๆ ที่ได้วางแผนไว้ซ่ึงจาํเป็นต้องปฏิบัติในการตรวจสอบ เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องปรับให้เป็นปัจจุบันและเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ

แผนการสอบบัญชีตามความจาํเป็นในระหว่างการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13) 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการกาํหนดแนวทางและการควบคุม 

ดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14-ก15) 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบั
6 

(ก) กลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม 

(ข) แผนการสอบบัญชี และ 

(ค) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมหรือแผนการสอบบัญชีที่มีนัยสาํคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบ และเหตุผลสาํหรับการเปล่ียนแปลงน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16 

-ก19) 

 

 

                                                 
4
  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

5
 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

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



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 7 TSA 300 

ขอ้พจิารณาเพิม่เติมในการรบังานสอบบญัชีครั้งแรก 

 

13. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติดังต่อไปน้ีก่อนที่จะเร่ิมการตรวจสอบคร้ังแรก 
(ก)  ปฏบิัติตามขั้นตอนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เกี่ยวกบัการตอบรับ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ
7 และ 

(ข)  ติดต่อกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี เพ่ือปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 12-13 
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 8 TSA 300 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 2) 

 

ก1. ลักษณะและขอบเขตของกจิกรรมการวางแผนงานตรวจสอบจะขึ้นอยู่กบัขนาดและความซับซ้อน

ของกิจการ ประสบการณ์ของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบจากการตรวจสอบ

ในปีก่อน ๆ ในกจิการน้ัน และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกดิขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 
 

ก2. การวางแผนงานตรวจสอบไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกจากงานตรวจสอบ แต่เป็นกระบวนการ 

ที่จะต้องปฏบิัติต่อเน่ืองกนัไปโดยตลอด โดยมักจะเร่ิมต้นหลัง (หรือต่อเน่ือง) จากที่สิ้นสดุ

การตรวจสอบในคร้ังก่อน และต่อเน่ืองไปจนกว่าการตรวจสอบบัญชีในคร้ังปัจจุบันจะ 

เสร็จสิ้ นลง อย่างไรกต็าม ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเร่ือง

ช่วงเวลาสาํหรับกิจกรรมและวิธีการตรวจสอบบางอย่าง ซ่ึงต้องทาํให้เสรจ็ก่อนที่จะลงมือ

ปฏบิัติการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบอื่นต่อไป ตัวอย่างเช่น ก่อนมีการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

เร่ืองดังต่อไปน้ี 

• การใช้วิธวิีเคราะห์เปรียบเทยีบในการประเมินความเสี่ยง  

• ทาํความเข้าใจสภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกบักรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

กจิการ และการพิจารณาว่ากจิการได้มีการปฏบิัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ

น้ันอย่างไร 

• การกาํหนดความมีสาระสาํคัญ 

• การพิจารณาความจาํเป็นในการใช้ผู้เช่ียวชาญ 

• ผลของวิธกีารประเมินความเสี่ยงอื่น 

 

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกบัผู้บริหารของกจิการเกี่ยวกบัองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวางแผน

เพ่ือช่วยในการปฏบิัติงานและบริหารงานตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น เพ่ือประสานวิธีการตรวจสอบ     

ที่ได้วางแผนไว้กบังานที่ทาํโดยบุคลากรของกจิการ) ถึงแม้ว่าการปรึกษาหารือดังกล่าวจะเกดิขึ้น

บ่อยคร้ัง กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีกย็ังอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชี เม่ือมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ

แผนการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้ประสทิธิผลการตรวจสอบลดลง 

ตัวอย่างเช่น การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารเกี่ยวกบัลักษณะ และช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบ

ในรายละเอียดอาจจะลดประสิทธิผลในการตรวจสอบ เน่ืองจากผู้บริหารสามารถที่จะคาดการณ์

เกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
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 9 TSA 300 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลกัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

 

ก4. การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิกหลักอื่นในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ในการวางแผนงานตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และ

ความเข้าใจในธุรกจิจะช่วยเพ่ิมประสทิธผิลและประสทิธภิาพในกระบวนการวางแผน
8
 

 

กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก5. การปฏบิัติตามกจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบัญชีที่ระบุในย่อหน้าที่ 6 ในช่วงเร่ิมต้นของงาน

ตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี 

 

ก6. การปฏบิัติตามกจิกรรมเบื้องต้นของการสอบบัญชีช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนงานตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น 
•  ผู้สอบบัญชีสามารถรักษาความเป็นอสิระที่จาํเป็นและสามารถที่จะปฏบิัติงานสอบบัญชี

ตามข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

•  ไม่มีเร่ืองที่เกี่ยวกบัความซ่ือสตัย์ของผู้บริหารที่อาจกระทบต่อความสมัครใจในการรับ

งานสอบบัญชีที่ต่อเน่ือง 

•   ไม่มีเร่ืองที่เข้าใจไม่ตรงกนักบัลูกค้าเกี่ยวกบัข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

 

ก7.  การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับงานสอบบัญชีที่ต่อเน่ืองและข้อกาํหนดด้าน

จรรยาบรรณซ่ึงรวมถึงความเป็นอิสระน้ันจะเกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบตามเง่ือนไข

และสถานการณ์ที่เปล่ียนไป การปฏิบัติงานเบื้ องต้นทั้งที่เกี่ยวข้องกับการรับงานสอบบัญชี 

ที่ต่อเน่ืองและการประเมินด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเป็นอสิระ) เม่ือเร่ิม

งานตรวจสอบในงวดปัจจุบัน จะต้องทาํก่อนที่จะปฏบิัติงานตรวจสอบในขั้นตอนที่สาํคัญของ

การตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ทั้งน้ีในแง่ของการรับงานสอบบัญชีที่ต่อเน่ือง ขั้นตอน

เบื้องต้นดังกล่าวมักจะเกดิขึ้นภายหลัง (หรือต่อเน่ือง) จากการสิ้นสดุการตรวจสอบบัญชีของ

รอบบัญชีก่อน 
 

 

                                                 
8
  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 10 กาํหนดและให้แนวทางในการปรึกษาหารือของกลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระสาํคัญ และตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ

ทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 15 ให้แนวทางโดยเน้นให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ที่

งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 
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 10 TSA 300 

กิจกรรมการวางแผนงาน 

กลยุทธก์ารสอบบญัชโีดยรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7-8) 

 

ก8. กระบวนการในการจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมช่วยผู้สอบบัญชีในการกาํหนดเร่ืองต่าง ๆ 

ดังต่อไปน้ี (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความสาํเรจ็ของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี) 

• ทรัพยากรที่จะใช้สาํหรับการตรวจสอบในแต่ละงานเป็นการเฉพาะ เช่น การใช้สมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณท์ี่เหมาะสมในงานที่มีความเสี่ยงสงู หรือใช้ผู้เช่ียวชาญ

ในประเดน็ที่ซับซ้อน 

• จาํนวนทรัพยากรที่จะจัดสรรไปตามงานตรวจสอบต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น การกาํหนด

จํานวนสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับ          

สนิค้าคงเหลือในสถานที่ตั้งที่มีสาระสาํคัญ ขอบเขตของการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น

ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ หรือการจัดสรรจาํนวนช่ัวโมงการทาํงาน

ให้งานที่มีความเสี่ยงสงู 

• การกาํหนดว่าจะใช้ทรัพยากรในการทาํงานแต่ละงานเม่ือไร เช่น ในช่วงการตรวจสอบ

ระหว่างกาล หรือ ณ วันตรวจตัดยอดที่สาํคัญ และ  

• การพิจารณาว่าจะบริหาร ให้แนวทาง และควบคุมดูแลทรัพยากรเหล่าน้ันอย่างไร เช่น 

จะมีการจัดการประชุมเพ่ืออธิบายงานโดยสรุปให้กบัสมาชิกในกลุ่มเม่ือใด การสอบทาน

งานโดยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการที่รับผิดชอบงานตรวจสอบจะทาํอย่างไร (เช่น ในสถานที่

ทาํงานของลูกค้า หรือนอกสถานที่ทาํงานของลูกค้า) และจะมีการสอบทานการควบคุม

คุณภาพหรือไม่ 

 

ก9. ตัวอย่างของข้อพิจารณาในการจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 

 

ก10. เม่ือได้มีการจัดทาํกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้ว ผู้สอบบัญชีสามารถที่จะพัฒนา

แผนการสอบบัญชีเพ่ือตอบสนองต่อเร่ืองต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม  

ทั้งน้ีให้คาํนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยการใช้ทรัพยากรของผู้สอบบัญชี     

อย่างมีประสทิธภิาพ การจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีในรายละเอยีด     

ไม่จาํเป็นที่จะต้องแยกออกจากกนัหรือทาํตามลาํดับ หากแต่ทั้งสองขั้นตอนน้ีต้องมีความสมัพันธ์

กนัอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงแล้ว กจ็ะส่งผลให้

มีการเปล่ียนแปลงของอกีขั้นตอนหน่ึง  
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก11. ในการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ การตรวจสอบทั้งหมดอาจทาํโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

กลุ่มเลก็ การตรวจสอบกจิการขนาดเลก็จาํนวนมากทาํโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

(ซ่ึงอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว) ร่วมกับผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบอีกหน่ึงคน 

(หรือไม่มีผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ) การที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีขนาดเล็กทาํให้      

การประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มทาํได้ง่ายขึ้น การจัดทาํกลยุทธ์

การสอบบัญชีโดยรวมสาํหรับการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ไม่จาํเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลา

มากนัก ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของการตรวจสอบ และขนาดของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การใช้วิธกีารจดบันทกึช่วยจาํสั้น ๆ เม่ือเสรจ็สิ้นการตรวจสอบ

งวดก่อน โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและเน้นเหตุการณ์ที่สาํคัญใน

การตรวจสอบที่เพ่ิงแล้วเสรจ็ การพูดคุยกับเจ้าของกิจการน้ันเกี่ยวกับข้อมูลใหม่หรือการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นในงวดปัจจุบันกส็ามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการวางแผนการ     

การสอบบัญชีในงวดปัจจุบันถ้าเร่ืองดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 8 

 

แผนการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก12.  แผนการสอบบัญชีจะมีรายละเอียดมากกว่ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ซ่ึงรวมถึงลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่จะปฏบิัติโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

การวางแผนวิธีการตรวจสอบเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการสอบบัญชีเม่ือแผนการตรวจสอบ

ได้มีการพัฒนาขึ้น ตัวอย่างเช่น การวางแผนวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีมักจะ

เกิดขึ้ นในช่วงแรก ๆ ของการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม การวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง ขึ้ นอยู่กับผลของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ดังกล่าว นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจจะเร่ิมปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบสาํหรับบางประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนที่จะวางแผนวิธกีารตรวจสอบในส่วนที่เหลือ 

 

การเปลีย่นแปลงแผนการสอบบญัชรีะหวา่งการดาํเนินงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก13. เม่ือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย มีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ หรือเม่ือได้รับหลักฐาน     

จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผน 

การตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ได้วางไว้เดิม 

ตามการประเมินความเสี่ยงที่ได้มีการพิจารณาใหม่ เช่นในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้รับ

แตกต่างจากข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบอย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้จากการตรวจสอบเน้ือหาสาระอาจขัดแย้งกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ 

จากการทดสอบการควบคุม  
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การกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการสอบทาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก14. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการกาํหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มน้ัน อาจแตกต่างกนัขึ้นอยู่

กบัหลายปัจจัย ซ่ึงรวมถงึ 

•  ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ  

•  เร่ืองที่ตรวจสอบ 

•  ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้ 

(ตัวอย่างเช่น เม่ือความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ที่ได้ประเมินไว้เพ่ิมขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องขยายขอบเขต และระยะเวลาของการกาํหนด

แนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบทาน

งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยละเอยีดมากขึ้น) 

•  ความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ปฏบิัติงานตรวจสอบแต่ละบุคคล  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ได้ให้แนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการสอบทานงานตรวจสอบ
9 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก15. หากการตรวจสอบดาํเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเพียงคนเดียว คาํถามเกี่ยวกบั

การกาํหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและการสอบทาน

งานของสมาชิกในกลุ่มจะไม่เกดิขึ้น ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบซ่ึงได้

ปฏบิัติงานในทุกส่วนด้วยตนเองจะรับรู้ประเดน็ที่สาํคัญทั้งหมด ความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจ

ในการตรวจสอบอาจเป็นปัญหาในทางปฏบิัติเม่ือบุคคลเพียงคนเดียวดาํเนินการตรวจสอบ

ทั้งหมด เม่ือมีเหตุการณ์ซับซ้อนหรือไม่ปกติเข้ามาเกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีปฏบิัติงานตรวจสอบ

เพียงผู้เดียว อาจมีความจาํเป็นที่จะต้องขอคาํปรึกษาจากผู้สอบบัญชีอื่นที่มีประสบการณ์        

ที่เหมาะสมหรือหน่วยงานทางวิชาชีพสอบบัญชี 
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  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 15-17 
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เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 
 

ก16. เอกสารหลักฐานสาํหรับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมเป็นบันทึกการตัดสินใจที่สาํคัญที่

พิจารณาแล้วว่าจาํเป็นในการวางแผนการสอบบัญชีที่เหมาะสม และเพ่ือสื่อสารเร่ืองที่สาํคัญ

กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจะสรุปกลยุทธ์การสอบบัญชี

โดยรวมในรูปแบบของบันทึกช่วยจาํที่แสดงถึงการตัดสินใจที่สาํคัญที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต

โดยรวม ช่วงเวลา และการปฏบิัติการตรวจสอบ 
 

ก17. เอกสารหลักฐานสาํหรับแผนการสอบบัญชีเป็นบันทกึที่แสดงถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต

ของวิธกีารประเมินความเสี่ยง และวิธกีารตรวจสอบในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ทั้งน้ียังใช้เป็นบันทกึสาํหรับการวางแผนวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมที่ได้รับการสอบทานและอนุมัติก่อนเร่ิมงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจจะ

ใช้แนวการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานหรือรายการเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของงานตรวจสอบ 

และปรับปรงุตามความจาํเป็นให้สอดคล้องกบัสถานการณข์องงานน้ัน ๆ 
 

ก18. บันทึกเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการ

สอบบัญชี และผลของการเปล่ียนแปลงในลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

ที่ได้วางแผนไว้ จะสามารถใช้อธบิายถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญดังกล่าว และ

อธิบายถึงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีนาํไปใช้ในการ

ตรวจสอบในท้ายที่สดุ ทั้งน้ียังสะท้อนให้เหน็ถงึการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลง

ที่มีนัยสาํคัญที่เกดิขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ 
 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ 
 

ก19. ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ก11 การจัดทาํบันทกึช่วยจาํสั้น ๆ ที่เหมาะสมอาจใช้เป็นหลักฐาน

ในการจัดทาํกลยุทธก์ารสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของกจิการขนาดเลก็ สาํหรับแผนการ

สอบบัญชี อาจใช้แนวการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานหรือรายการเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน

ของงานตรวจสอบ (โปรดดูย่อหน้าที่ ก17) ซ่ึงจัดทาํขึ้นบนข้อสมมติที่ว่ากจิกรรมการควบคุมที่

เกี่ยวข้องมีจาํนวนน้อย โดยผู้สอบบัญชีควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของงาน

ตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 
 

ขอ้พจิารณาเพิม่เติมในการรบังานสอบบญัชีครั้งแรก (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 
 

ก20. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบบัญชีในคร้ังแรกและของการตรวจสอบงบการเงินที่เคย

ตรวจสอบแล้วไม่แตกต่างกนั อย่างไรกต็าม สาํหรับการตรวจสอบบัญชีในคร้ังแรก ผู้สอบบัญชีอาจ

จาํเป็นต้องขยายกิจกรรมการวางแผนการสอบบัญชี เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์

เกี่ยวกบักจิการเช่นเดียวกบัการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินที่เคยตรวจสอบแล้ว สาํหรับ

การสอบบัญชีในคร้ังแรก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติมในการจัดทาํกลยุทธ์

การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี 
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• ผู้สอบบัญชีควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีคนก่อน ตัวอย่างเช่น การสอบทานเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีคนก่อน เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไว้ 

• พิจารณาถึงประเด็นที่สาํคัญ (รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการบัญชี หรือมาตรฐาน 

การสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงาน) ที่ได้จากการปรึกษาหารือกับผู้บริหารของ

กจิการในช่วงแรกที่รับงานสอบบัญชี รวมทั้งแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลกิจการ

ทราบถึงประเดน็เหล่าน้ัน และผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อกลยุทธ์การสอบบัญชี

โดยรวมและแผนการสอบบัญชี 

• วิธีการตรวจสอบที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

สาํหรับยอดยกมา
10

 

• วิธปีฏบิัติอื่น ๆ ที่ได้กาํหนดไว้ในระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสาํนักงาน 

สอบบัญชีสาํหรับการรับงานสอบบัญชีเป็นคร้ังแรก (ตัวอย่างเช่น ระบบการควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญชีของสาํนักงานสอบบัญชีอาจมีการกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีอื่นหรือ

ผู้สอบบัญชีอาวุโสสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก่อนที่จะเร่ิมปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบที่สาํคัญ หรือสอบทานรายงานก่อนการออกรายงานจริง) 
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  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” 
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ภาคผนวก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 7-8 และ ก8-ก11) 

 

ขอ้พจิารณาในการจดัทํากลยทุธก์ารสอบบญัชีโดยรวม 

 

ภาคผนวกน้ีได้ให้ตัวอย่างของเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการจัดทาํกลยุทธ์การสอบบัญชี

โดยรวม ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีหลายเร่ืองจะส่งผลต่อแผนการสอบบัญชีในรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 

ตัวอย่างจะครอบคลุมถึงเร่ืองหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีต่าง ๆ ในขณะที่บางเร่ืองที่       

จะอ้างถึงในลาํดับถัดไปอาจถูกกาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น บางเร่ืองอาจไม่เกี่ยวข้องกับ

การรับงานบางประเภทและอาจจะมีเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้   

 

ลกัษณะของงานสอบบญัชี 

 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบ รวมถึงความจาํเป็น

ในการปรับปรงุให้เข้ากบัแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น 

• ข้อกาํหนดการรายงานเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรม เช่น รายงานที่บังคับโดยหน่วยงานควบคุม

อตุสาหกรรม 

• ขอบเขตการตรวจสอบที่คาดหมายไว้ รวมถึงจํานวนและตําแหน่งที่ตั้ งของส่วนงานที่จะ

ตรวจสอบ 

• ลักษณะความสัมพันธ์ของการควบคุมระหว่างบริษัทใหญ่และกิจการภายในกลุ่มที่กาํหนดถึง

วิธกีารจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่ม 

• ขอบเขตที่กจิการภายในกลุ่มตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 

• ลักษณะของส่วนงานธุรกจิที่จะต้องตรวจสอบ รวมถงึความรู้ เฉพาะทางที่จาํเป็น 

• สกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน รวมถึงความจาํเป็นในการแปลงค่าสกุลเงินของข้อมูลทางการเงิน 

ที่ตรวจสอบ 

• ความจาํเป็นของการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของกิจการเพ่ือวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย 

ในประเทศ นอกเหนือจากการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

• ความพร้อมของงานของผู้ตรวจสอบภายใน และระดับความเช่ือถือของผู้สอบบัญชีในงาน

เหล่าน้ัน 

• การใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการของกิจการ และวิธีการที่ผู้สอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐาน

เกี่ยวกบัการออกแบบหรือการปฏบิัติตามการควบคุมขององค์กรเหล่าน้ัน 

• ประเภทของหลักฐานการตรวจสอบจากคร้ังก่อนที่คาดว่าจะนาํมาใช้ ตัวอย่างเช่น หลักฐาน

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการควบคุม 

• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อวิธกีารตรวจสอบ รวมถงึความพร้อมของข้อมูลและ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่คาดว่าจะนาํมาใช้ 
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• การประสานกันของขอบเขต และช่วงเวลาของงานตรวจสอบที่คาดไว้ กับงานสอบทานข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาล และผลกระทบต่อการตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสอบทาน

ดังกล่าว 

• ความพร้อมของบุคลากรและข้อมูลของลูกค้า 

 

วตัถุประสงคใ์นการรายงาน ช่วงเวลาของการตรวจสอบ และลกัษณะของการสือ่สาร 

 

• ตารางเวลาในการจัดทาํรายงานของกจิการ เช่น ระหว่างปีและสิ้นปี 

• การจัดการประชุมกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเพ่ือปรึกษาหารือถึงลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของงานตรวจสอบ 

• การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัประเภท และช่วงเวลาของ

การออกรายงานที่คาดหวังไว้ และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 

รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อกัษรไปยังผู้บริหาร และการสื่อสาร

กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารเกี่ยวกบัการสื่อสารถึงสถานะของงานตรวจสอบในระหว่างการดาํเนินการ

ตรวจสอบที่คาดหวังไว้ 

• การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เกี่ยวกับประเภทและช่วงเวลาของการออกรายงาน 

ที่คาดหวังไว้และการสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกบัการตรวจสอบกจิการภายในกลุ่มดังกล่าว 

• ลักษณะ และช่วงเวลาของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่คาดหวังไว้ 

รวมถึงลักษณะ และช่วงเวลาของการประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และช่วงเวลาของ 

การสอบทานงานตรวจสอบ 

• การพิจารณาว่าจะต้องมีการสื่อสารกบับุคคลที่สามหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการรายงาน

ตามกฎหมายหรือตามสญัญาที่เกดิจากการตรวจสอบ 

 

ปัจจยัทีมี่นยัสําคญั กิจกรรมเบื้ องตน้ของการสอบบญัชี และความรูที้ไ่ดร้บัจากงานอ่ืน 

  

• การกาํหนดความมีสาระสาํคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320
11 
และรวมถงึ (ถ้าเกี่ยวข้อง) 

o การกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับกจิการภายในกลุ่ม และการสื่อสารเร่ืองดังกล่าว

ไปยังผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
12

 

o การระบุในเบื้องต้นถึงกจิการภายในกลุ่มที่มีนัยสาํคัญ และประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ 

• การระบุในเบื้ องต้นถึงส่วนที่อาจมีความเสี่ยงสงูต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญ 
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  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและปฏบัิติงานสอบบัญชี” 

12
  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถงึ

งานของผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 21-23 และ 40(ค) 
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• ผลกระทบของความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้

ในระดับงบการเงินโดยรวมที่มีต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงาน 

• ลักษณะที่ผู้สอบบัญชีเน้นกับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบถึงความจาํเป็นในการเป็น 

ผู้ชอบถามและการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรวบรวมและประเมิน

หลักฐานการตรวจสอบ  

• ผลของการตรวจสอบคร้ังก่อนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายใน รวมถึงลักษณะของข้อบกพร่องที่พบและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง

ดังกล่าวของกจิการ 

• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเดน็ที่อาจกระทบต่อการตรวจสอบกับบุคลากรของสาํนักงาน

ตรวจสอบที่รับผดิชอบต่อการปฏบิัติงานบริการอื่นให้แก่กจิการ 

• หลักฐานเกี่ยวกับภาระผูกพันของผู้บริหารในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการมีไว้ 

ซ่ึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทาํเอกสารหลักฐานที่เหมาะสม

ของการควบคุมภายในเหล่าน้ัน 

• ปริมาณของรายการ ซ่ึงอาจกาํหนดว่า การที่ผู้สอบบัญชีจะเช่ือถือในการควบคุมภายในน้ัน 

จะมีประสทิธภิาพต่อการตรวจสอบมากกว่าหรือไม่ 

• การให้ความสาํคัญต่อการควบคุมภายในอย่างทั่วถึงทั้งกจิการเพ่ือให้การดาํเนินธุรกจิประสบ

ผลสาํเรจ็ 

• การพัฒนาทางธุรกิจที่สาํคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกจิ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารคนสาํคัญ การซ้ือธุรกจิ การควบรวม

กจิการ และการยกเลิกการลงทุน 

• การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่สาํคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงข้อบังคับของอุตสาหกรรม และ

ข้อกาํหนดใหม่ ๆ เกี่ยวกบัการรายงาน 

• การเปล่ียนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที่สาํคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี 

• การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สาํคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบ

ต่อกจิการ 

 

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรพัยากร 

 

• การคัดเลือกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (ในกรณีที่จาํเป็น อาจรวมถึงผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน) และการมอบหมายงานตรวจสอบให้กบัสมาชิกในกลุ่ม รวมถงึการมอบหมายให้

สมาชิกในกลุ่มซ่ึงมีประสบการณ์ที่เหมาะสมทาํงานที่อาจมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสงู  

• ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการกาํหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่

เหมาะสมสําหรับงานที่อาจมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญสงู 


