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คาํอธบิายวิธีปฏบัิติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน นี้ ไม่ได้

ให้ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่กาํหนดไว้แล้วในมาตรฐานการสอบบัญชี และไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลง

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

คาํอธบิายวิธปีฏบิัติงานตรวจสอบน้ีจัดทาํขึ้นเพ่ือช่วยผู้สอบบญัชีในการปฏบัิติงานตรวจสอบและมีความมุ่งหมายให้

เผยแพร่โดยหน่วยงานที่รับผดิชอบในการกาํหนดมาตรฐานของแต่ละประเทศ หรือใช้เพ่ือพัฒนาปรังปรุงเอกสารที่

เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมของสาํนักงานสอบบัญชีหรือใช้เป็น

แนวทางปฏบิตังิานภายในสาํนักงาน 

 

 ย่อหน้าที่ 
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การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานที่มอีาํนาจในการกาํกบัดูแล 145 

 

ภาคผนวก :  ตวัอย่างของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
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บทนาํ 

 

1. สถาบันการเงินและกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเลก็ อาจใช้เคร่ืองมือ

ทางการเงินเพ่ือหลายวัตถุประสงค์ บางกิจการมีการถือครองและมีปริมาณธุรกรรมเป็นจํานวนมาก 

ในขณะที่ กิจการอื่นอาจมีแค่บางธุรกรรมที่ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน บางกิจการอาจใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินเพ่ือหากาํไรจากความเสี่ยงในขณะที่กิจการอื่นอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกันหรือ

บริหารความเสี่ยง คาํอธบิายวธิปีฏบัิตงิานตรวจสอบ ฉบบันี้ เกี่ยวข้องกบัสถานการณท์ั้งหมดข้างต้น 

 

2. มาตรฐานการสอบบญัชี ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบเคร่ืองมอืทางการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

(1) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
1
 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่

วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(2) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
2
 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330

3
 เกี่ยวกบัการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

(3) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
4
 เกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีและความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี      

 

3. วัตถุประสงค์ของวิธปีฏบิติัในการตรวจสอบน้ีคือ เพ่ือให้: 

(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ส่วนที่ 1) และ 

(2) การปรึกษาหารือเกี่ยวกบัข้อพิจารณาในการตรวจสอบเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ส่วนที่ 2) 

 

คาํอธบิายวธิปีฏบัิตงิานตรวจสอบน้ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือในทางปฏบิตัแิก่ผู้สอบบัญชีและเผยแพร่โดยผู้

ที่รับผิดชอบในมาตรฐานของประเทศ หรือเพ่ือใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 

                                                            
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบญัชี รวมถงึการประมาณการทางบญัชีของมูลค่ายุตธิรรมและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 การระบแุละประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั โดยการทาํความ

เข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธปีฏบิัตขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมนิไว้ 

4
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 500 หลกัฐานการสอบบญัชี 
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นอกจากน้ี วิธปีฏบิตัดัิงกล่าวยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลสาํหรับกจิการที่จะนาํไปพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม

และแนวทางปฏบิตัภิายในกจิการ 

 

4. คาํอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบน้ีใช้ได้กับกิจการทุกขนาดเพราะทุกกิจการอาจมีความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ เมื่อใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

5. แนวทางปฏิบัติในการประเมินมูลค่า
5
ในคําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ มีความเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม ในขณะที่แนวทางในการปฏิบัติอื่น

นอกเหนือจากการประเมินมูลค่า มีการนาํไปใช้ปฏบัิติอย่างเท่าเทยีมกนักบัเคร่ืองมือทางการเงนิทั้งที่วัด

ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่าย ทั้งน้ีคาํอธบิายวิธปีฏบิัตงิานตรวจสอบน้ีสามารถนาํไปใช้

กบัทั้งสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้ สนิทางการเงนิ คาํอธบิายวิธปีฏบิตัิงานตรวจสอบนี้ ไม่ใช้กบัเคร่ืองมือ

ดังต่อไปนี้  

(1) เคร่ืองมอืทางการเงินอย่างง่าย เช่น เงนิสด เงนิกู้ยมื ลูกหนี้การค้าและเจ้าหน้ีการค้า; 

(2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพยห์รือ 

(3) สญัญาประกนัภยั 

 

6. คาํอธิบายวิธปีฏบิัติงานตรวจสอบน้ีไม่ใช้กบัประเดน็ทางบญัชีที่มีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทาง

การเงิน เช่นการบัญชีสาํหรับการป้องกันความเสี่ยง กาํไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้  (หรือที่เรียกกันว่า 

“กาํไรหรือขาดทุน ณ วันที่ทาํรายการ”) การหักกลบ การโอนความเสี่ยงหรือ การด้อยค่า รวมถงึการตั้ง

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ถึงแม้เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับการบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ของกิจการ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวกับการระบุข้อกาํหนด

ทางบญัชีที่เฉพาะเจาะจงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของคาํอธบิายวิธปีฏบิตังิานตรวจสอบนี้  

 

7. การตรวจสอบตามตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นดาํเนินการบนสมมติฐานที่ว่าผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่

ในการกาํกับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการวัดมูลค่า

ยุติธรรม คาํอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่ได้กาํหนดให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลละเลย

กฎหมายและกฏระเบยีบที่ควบคุมดูแลความรับผดิชอบของตน 

 

8. คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ถูกจัดทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินเพ่ือการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร แต่อาจใช้ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น เช่น 

แม่บทการรายงานทางการเงนิเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ ์

 

                                                            
5
 ในคาํอธบิายวิธปีฏบิัติงานตรวจสอบนี้ , คาํว่า “การประเมินมูลค่า” และ “การวัดผล” ถูกใช้แทนกนัได้ 
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9. คาํอธบิายวธิปีฏบัิติงานตรวจสอบนี้ มุ่งเน้นสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในการประเมินมูลค่าและการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูล และยังครอบคลุมถึงในรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับ ความครบถ้วน 

ความถูกต้อง ความมีตวัตน และสทิธแิละภาระผูกพัน 

 

10. เคร่ืองมอืทางการเงินมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ ดังที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 540 ว่า "ข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การขาดความแม่นยาํที่ควรมีในการวัดมูลค่า”
6
 ความไม่แน่นอนของประมาณการได้รับผลกระทบจาก

ความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงินมากกว่าปัจจัยอื่น ลักษณะและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ใช้

สนับสนุนการวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินมีมากมายหลากหลาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความไม่

แน่นอนของประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่า คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ใช้คําว่า "ความไม่

แน่นอนในการวัดมูลค่า" ในการอ้างถงึความไม่แน่นอนของประมาณการที่เกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเบื้ องตน้เกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

11. คาํจาํกัดความในแม่บทการรายงานทางการเงินแต่ละที่อาจมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ที่กาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินคือสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทาง

การเงนิของกจิการหนึ่งและหนี้สนิทางการเงินหรือตราสารทุนของอกีกจิการหนึ่ง
7
  เคร่ืองมือทางการเงิน

อาจจะเป็นเงินสด ส่วนของเจ้าของของกิจการอื่น สทิธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันที่จะรับหรือส่งมอบ

เงินสดหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้ สนิทางการเงิน สัญญาที่ชาํระราคาด้วยตราสารทุนของกิจการ

เอง สัญญาของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน หรือสัญญาที่ออกโดยบริษัทประกันที่ไม่เข้าเงื่อนไข

ตามคาํนิยามของสญัญาประกันภัย คาํนิยามนี้ หมายความถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่

เงินกู้ยืมและเงินฝาก ตลอดจนตราสารอนุพันธท์ี่ซับซ้อน ตราสารที่มีลักษณะเฉพาะ และสญัญาอนุพันธ์

ด้านสนิค้าโภคภณัฑ ์

 

12. เคร่ืองมือทางการเงินมีความหลากหลายตามความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งมาจากหลาย

สาเหตุดังนี้  

  กระแสเงนิสดของแต่ละรายมีปริมาณมากแต่ขาดการวิเคราะห์ลักษณะที่เหมือนกนัของกระแสเงนิ

สดเป็นรายตัวหรือเป็นกลุ่มเพ่ือใช้ในการประเมนิผล เช่น ความเสี่ยงด้านเครดติ (ตวัอย่างเช่นหนี้

ที่มหีลักทรัพย์คํา้ประกนั (CDOs)) 

 สตูรที่ใช้ในการประมาณกระแสเงนิสดที่ซับซ้อน 

                                                            
6
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540 ย่อหน้าที่ 7 (ค) 

7
 มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน ย่อหน้าที่ 11 
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 ความไม่แน่นอนหรือความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคต เช่นที่เกิดจากความเสี่ยงด้าน

เครดติ  สญัญาออปช่ัน หรือเคร่ืองมอืทางการเงนิที่มรีะยะเวลาตามสญัญาที่ยาว 

 

ความผันผวนที่สงูขึ้ นของกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะตลาด ส่งผลให้เคร่ืองมือทางการ

เงินมีแนวโน้มที่จะซับซ้อนมากขึ้นและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิมีความไม่แน่นอน

มากขึ้ น บางคร้ังเคร่ืองมือทางการเงินที่ตามปกติน้ันค่อนข้างง่ายที่จะประเมินมูลค่ากลายเป็นมีความ

ซับซ้อนขึ้นในการประเมินมูลค่า เพราะบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือที่ไม่มีการเคล่ือนไหว

ในตลาดหรือที่มีระยะเวลาตามสัญญาที่ยาว ตราสารอนุพันธ์และตราสารที่มีลักษณะเฉพาะจะมีความ

ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมกีารรวมกนัของเคร่ืองมือทางการเงินมากกว่าหน่ึงอย่าง นอกจากนี้การบัญชีสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินหรือเงื่อนไขของตลาดบางประการอาจจะ

ซับซ้อน 

 

13. อีกสาเหตุหนึ่งของความซับซ้อนกค็ือปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่มีการซื้ อขาย เช่น 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยอย่างง่ายอาจไม่มีความซับซ้อน แต่เมื่อกิจการถือสัญญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบี้ ยอย่างง่ายเป็นจํานวนมาก อาจมีการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลที่ ซับซ้อนในการระบุ 

ประเมนิค่าและทาํธุรกรรมเคร่ืองมอืทางการเงนิเหล่านี้ 

 

วตัถุประสงคแ์ละความเสีย่งจากการใชเ้ครื่องมือทางการเงิน 

 

14. วัตถุประสงค์ของการใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (คือการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงที่กจิการมอียู่) ซึ่งรวมถงึ 

○ การซื้ อหรือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคต 

○ การแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ ยลอยตัวโดยการ

ใช้สญัญาแลกเปลี่ยน (swaps)  

○ การซ้ือสัญญาสิทธิ (option contracts) เพ่ือทําให้กิจการป้องกันการเคล่ือนไหวของราคา

รวมถงึสญัญาซ่ึงอาจจะมอีนุพันธแ์ฝง 

 เพ่ือการค้า (เช่นเพ่ือให้กจิการดาํรงสถานะที่ทาํให้กิจการได้รับประโยชน์จากการเคล่ือนไหวของ

ตลาดในระยะสั้น) 

 เพ่ือการลงทุน (เช่นเพ่ือให้กจิการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว) 

 

15. การใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจบางอย่าง เช่นการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียน อตัราดอกเบี้ยและราคาสนิค้าโภคภัณฑห์รือความเสี่ยงเหล่าน้ันรวมกนั ในทางกลับกนัความ

ซับซ้อนตามปกติของเคร่ืองมอืทางการเงนิบางส่วนยังอาจส่งผลให้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
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16. ความเสี่ยงทางธุรกจิและความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเพ่ิมขึ้นเมื่อ

ผู้บริหารและผู้มหีน้าที่กาํกบัดูแล 

 ไม่มีความเข้าใจความเสี่ยงของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอย่างถ่องแท้และไม่มีทกัษะเพียงพอ

และไม่มปีระสบการณอ์ย่างเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

 ไม่มีความเช่ียวชาญในการประเมินค่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นอย่างเหมาะสมตามแม่บทการ

รายงานทางการเงนิที่บงัคับใช้ 

 ไม่มกีารควบคุมที่เพียงพอสาํหรับกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 มกีารป้องกนัความเสี่ยงหรือเกง็กาํไรอย่างไม่เหมาะสม 

 

17. ความล้มเหลวของผู้บริหารในการทาํความเข้าใจความเสี่ยงในเคร่ืองมือทางการเงินจะมีผลโดยตรงต่อ

ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสมและท้ายที่สดุอาจเป็นอปุสรรค

ต่อศักยภาพของกจิการ 

 

18. ความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้ นกับเคร่ืองมือทางการเงินมีดังต่อไปนี้  ความเสี่ยงที่กล่าวถึงน้ีไม่ได้ครบถ้วน 

สมบูรณ์และคําศัพท์ที่ ใช้อาจมีความแตกต่างกันเพ่ืออธิบายความเสี่ยงเหล่านี้ หรือจัดประเภท

ส่วนประกอบของแต่ละความเสี่ยง 

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (หรือคู่สัญญา) คือความเสี่ยงที่ฝ่ายหนึ่งจะทาํให้เกิดการขาดทุนทางการ

เงินแก่อีกฝ่ายโดยไม่สามารถชาํระภาระผูกพันและมักจะผิดนัดชาํระหนี้  ความเสี่ยงด้านเครดิต

รวมถงึความเสี่ยงในการชาํระราคา ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่อกีฝ่ายของการทาํธุรกรรมจะถูกชาํระราคา

โดยไม่ได้รับเงินจากลูกค้าหรือคู่สญัญา 

(2) ความเสี่ยงด้านตลาดคือความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะมีความผันผวนเนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคาในตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้าน

ตลาดรวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ยงด้าน

ของราคาสนิค้าโภคภัณฑแ์ละความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน 

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรวมถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถที่จะซ้ือหรือขายเคร่ืองมือทาง

การเงนิในราคาที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเคร่ืองมอืทางการเงนิไม่เป็นที่ต้องการ

ของตลาด 

(4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเฉพาะที่จําเป็นสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการอาจเพ่ิมขึ้นเมื่อความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้น

และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ไม่ดีอาจเพ่ิมความเสี่ยงอื่นๆ ความเสี่ยงด้าน

ปฏบัิตกิารรวมถงึ 
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(1) ความเสี่ยงที่การควบคุมของการยืนยันยอดและกระทบยอดไม่เพียงพอส่งผลให้การบันทึก

บญัชีของเคร่ืองมอืทางการเงนิไม่สมบรูณห์รือไม่ถูกต้อง 

(2) ความเสี่ยงจากการมีเอกสารของการทาํธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมและการดูแลการทาํธุรกรรม

เหล่านี้ ไม่เพียงพอ 

(3) ความเสี่ยงที่การทาํธุรกรรมมีการบันทกึบญัชี ประมวลผล หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ไม่ถูกต้อง  ทาํให้ความเสี่ยงไม่ได้สะท้อนถงึเนื้อหาเชิงเศรษฐกจิของธุรกรรมทั้งหมด 

(4) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเช่ือมั่นมากเกินไปว่าพนักงานจะสามารถใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าได้อย่างถูกต้อง และไม่มีการสอบทานอย่างเพียงพอทาํให้ธุรกรรมมีการประเมิน

มูลค่าอย่างไม่ถูกต้องหรือวัดค่าความเสี่ยงอย่างไม่เหมาะสม 

(5) ความเสี่ยงที่การใช้เคร่ืองมือทางการเงินไม่เป็นไปตามวิธกีารและนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงของกจิการ 

(6) ความเสี่ยงที่จะมีการสูญเสียที่ เกิดจากกระบวนการภายในและระบบไม่เพียงพอหรือ

ล้มเหลว หรือจากเหตุการณ์ภายนอกรวมถึงความเสี่ยงของการทุจริตที่เกิดจากทั้งภายใน

และภายนอก 

(7) ความเสี่ยงจากการที่มีการบาํรุงรักษาเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดเคร่ืองมือทาง

การเงนิไม่เพียงพอหรือไม่ทนัเวลา 

(8) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านปฏบัิตกิารซ่ึงอาจทาํให้เกดิการ

สญูเสียจากการกระทาํตามกฎหมายหรือระเบียบที่ยกเลิกหรือจากการกระทาํของพนักงาน

ผู้ใช้หรือ คู่สัญญาของตนภายใต้เงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงในการหักกลบชําระหนี้  

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายอาจเกิดขึ้ นจากสัญญามีการบันทึกไม่เพียงพอ

หรือไม่ถูกต้อง การที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงในการหักกลบในกรณีล้มละลายได้ การ

เปล่ียนแปลงในด้านตรงกนัข้ามของกฎหมายภาษี หรือกฎที่ห้ามกิจการลงทุนในเคร่ืองมือ

ทางการเงนิบางประเภท 

 

19. การพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงในการใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิรวมถงึ 

 ความเสี่ยงจากการทุจริตที่อาจจะเพ่ิมขึ้ น เช่น ถ้าพนักงานในตําแหน่งที่สามารถทาํการทุจริต 

เข้าใจทั้งเคร่ืองมือทางการเงินและกระบวนการในการทาํบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่

ผู้บริหารและผู้มหีน้าที่กาํกบัดูแลมคีวามเข้าใจที่น้อยกว่า  

 ความเสี่ยงที่ข้อตกลงหลักเพ่ืออนุญาตให้มกีารหักกลบ
8
 อาจไม่แสดงผลกระทบในงบการเงนิอย่าง

ถูกต้อง 

                                                            
8
 กจิการที่มจีาํนวนการทาํธรุกรรมเคร่ืองมอืทางการเงินกบัคู่สญัญาเดยีว อาจมกีารทาํสญัญาหักกลบลบกนัหลักกบัคู่สญัญานั้น ข้อตกลงดงักล่าวให้

มกีารชาํระราคาสทุธใินคร้ังเดยีวสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงินทั้งหมดที่ครอบคลมุในสญัญา หากมเีหตขุองการผดิข้อตกลงโดยคุ่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง 
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 ความเสี่ยงที่เคร่ืองมือทางการเงินบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลงไปมาระหว่างสินทรัพย์และ

หนี้สนิตลอดระยะเวลาของสญัญาและอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ 

 

การควบคุมเกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

20. ขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและระดับของความซับซ้อนของเคร่ืองมือเป็นปัจจัยสาํคัญต่อ

ระดับความจาํเป็นของความซับซ้อนในการควบคุมภายในของกิจการ ตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่มีขนาด

เลก็อาจใช้ผลิตภณัฑท์ี่ไม่ซับซ้อนและมีกระบวนการและวิธกีารที่ง่ายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

21. โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่กาํกับดูแล ที่จะกาํหนดแนวทางการอนุมัติและการควบคุมดูแล

ขอบเขตของการใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิ ขณะเดียวกนักเ็ป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการและ

ควบคุมความเสี่ยงของกิจการ ทั้งผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ

และนําระบบควบคุมภายในไปใช้เพ่ือใช้ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่บังคับใช้อยู่ การควบคุมภายในของกิจการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน มีแนวโน้มที่จะมี

ประสทิธภิาพเมื่อผู้บริหารและผู้มหีน้าที่กาํกบัดูแลม ี

(1) การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม การเข้ามามีส่วนร่วมโดยผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลใน

การควบคุมการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน การจัดโครงสร้างกิจการที่มีการมอบหมายอาํนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และนโยบายและวิธีการที่เหมาะสมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนจาํเป็นต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกจิกรรมที่เกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงได้รับอนุญาตให้ทาํหน้าที่ กฎระเบียบดังกล่าวต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดตาม

กฎหมายในการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่นกิจการภาครัฐอาจไม่ได้มีอํานาจที่จะ

ดาํเนินการทางธุรกจิโดยใช้อนุพันธท์างการเงนิ 

(2) การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับขนาดของกิจการและความซับซ้อนของ

เคร่ืองมอืทางการเงิน (เช่น บางกจิการมแีผนกบริหารความเสี่ยง) 

(3)  การสร้างระบบประมวลผลข้อมูล ที่ทาํให้ผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลได้เข้าใจกระบวนการของกิจกรรม

เกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทกึรายการที่เพียงพอ 

(4) การกาํหนดรปูแบบ การนาํไปใช้และบนัทกึข้อมูลของระบบของการควบคุมภายในเพ่ือ 

○  ให้เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การใช้เคร่ืองมอืทางการเงินของกจิการอยู่ภายใต้นโยบายการ

บริหารความเสี่ยง 

○  การแสดงรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิในงบการเงนิอย่างเหมาะสม 

○  เพ่ือให้แน่ใจว่ากจิการได้ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั 

○  มกีารควบคุมดูแลความเสี่ยง 
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ภาคผนวกได้ให้ตัวอย่างของการควบคุมที่อาจมีอยู่ในกจิการที่มีการทาํรายการที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงนิจาํนวนมาก  

(5) การกาํหนดนโยบายบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการประเมินมูลค่าที่สอดคล้องกบัแม่บทการ

รายงานทางการเงนิที่บงัคับใช้ 

 

22. องค์ประกอบที่สาํคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงนิของกจิการรวมถงึ 

 การกาํหนดวิธใีนการระบุขนาดความเสี่ยงที่กจิการเตม็ใจที่จะยอมรับเมื่อทาํธุรกรรมเคร่ืองมือทาง

การเงิน (อาจจะเรียกว่า "ความเสี่ยงที่ยอมรับได้”) รวมถึงนโยบายการลงทุนในเคร่ืองมือทาง

การเงนิ และ แม่บทการควบคุมซ่ึงใช้ในกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 การกาํหนดกระบวนการสาํหรับการจัดทาํเอกสารและการให้อาํนาจอนุมัติธุรกรรมเคร่ืองมือทาง

การเงินประเภทใหม่ ซ่ึงควรพิจารณาทางด้านบัญชี กฎระเบียบ กฎหมาย และความเสี่ยงทางด้าน

การเงนิ และการปฏบิตักิารที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืดงักล่าว 

 การประมวลผลรายการเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการยืนยันยอดและการกระทบยอดของ    

เงินสดและสนิทรัพยท์ี่ถอืครองโดยบุคคลภายนอกและกระบวนการการชาํระเงนิ 

 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้มีหน้าที่ลงทุนหรือซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินกับผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ ประเมินมูลค่าและยืนยันยอดเคร่ืองมือดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หน้าที่ หรือการจัด

องค์กรในส่วนการพัฒนาแบบจาํลองที่ช่วยในการกาํหนดราคา ควรแยกออกจากหน่วยงานที่ทาํ

ธุรกรรม 

 กระบวนการประเมินมูลค่าและการควบคุม รวมถึงการควบคุมข้อมูลที่ได้จากการกาํหนดราคา 

จากบุคคลภายนอก  

 การตรวจสอบดแูลการควบคุม 

 

23. ลักษณะของความเสี่ยงอาจแตกต่างระหว่างกิจการที่มีปริมาณธุรกรรมสูงและมีความหลากหลายของ

เคร่ืองมือทางการเงินกบักจิการที่มีรายการเคร่ืองมือทางการเงินเพียงไม่กี่รายการ ซึ่งจะส่งผลต่อวิธกีาร

ในการควบคุมภายในที่แตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น 

 โดยปกติกิจการที่มีปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินสูงจะมีห้องสาํหรับทาํการซื้ อขายที่มีผู้ค้าที่

เช่ียวชาญและแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ค้าเหล่าน้ันและหน่วยงานสนับสนุน (ซ่ึงฝ่ายสนับสนุนจะ

ดาํเนินงานตรวจสอบข้อมูลรายการค้าที่ทาํให้แน่ใจว่าไม่มีการผิดพลาดและการถ่ายโอนข้อมูล

อย่างถูกต้อง) ในสภาพแวดล้อมเช่นน้ีผู้ค้าจะทาํรายการทางโทรศัพท์หรือผ่านทางระบบการซื้ อ

ขายอเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงการรวบรวมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและบันทกึบัญชีให้ถูกต้องนั้นมีความท้าทาย
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มากกว่ากจิการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงไม่กี่รายการซ่ึงสามารถตรวจสอบความมีตัวตนและ

ครบถ้วนได้จากการยนืยนัยอดที่มกีบัธนาคารเพียงไม่กี่ราย 

 ในทางตรงกนัข้ามกจิการที่มีจาํนวนเคร่ืองมือทางการเงนิน้อยมักจะไม่ได้มกีารแบ่งแยกหน้าที่และ

ถูกจาํกดัการเข้าถงึตลาด ในกรณดีังกล่าวแม้ว่าการระบุการทาํธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงนิจะง่าย 

แต่กม็ีความเสี่ยงที่ผู้บริหารต้องพ่ึงพาบุคลากรที่มีจาํนวนจาํกัด ซ่ึงอาจเพ่ิมความเสี่ยงว่าการทาํ

ธุรกรรมไม่ได้รับการอนุมตัแิละอาจบนัทกึบญัชีไม่ถูกต้อง 

 

ความครบถว้น ความถูกตอ้ง และความมีอยู่จริง 

 

24. ย่อหน้าที่ 25-33 จะอธิบายถึงการควบคุมและกระบวนการซึ่งอาจมีอยู่ในกิจการที่มีปริมาณการทาํ

ธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสงูรวมทั้งกจิการที่มีห้องซ้ือขาย ในทางกลับกนักจิการที่ไม่ได้มีปริมาณของ

การทาํธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสูงอาจไม่ได้มีการควบคุมกระบวนการเหล่าน้ี แต่อาจมีการยืนยัน

ยอดการทาํรายการกับคู่สัญญาหรือสาํนักหักบัญชีแทน การทาํเช่นนี้ เหมาะกับกิจการที่อาจมีการทาํ

ธุรกรรมกบัหนึ่งหรือสองคู่สญัญา 

 

หนงัสือยืนยนัรายการคา้และสาํนกัหกับญัชี 

 

25. โดยทั่วไปสาํหรับการทาํธุรกรรมที่ดาํเนินการโดยสถาบันการเงิน ข้อตกลงในสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะถูกบันทกึในเอกสารการยืนยันยอดที่แลกเปล่ียนระหว่างคู่ค้าและสญัญาตามกฎหมาย สาํนัก

หักบัญชีจะทาํหน้าที่ตรวจสอบการแลกเปล่ียนการยืนยันยอดโดยจับคู่รายการค้าและการชําระราคา 

สาํนักหักบัญชีส่วนกลางมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและกจิการที่ใช้สาํนักหักบัญชีเป็นตัวกลางมักจะมี

กระบวนการในการจดัการข้อมูลที่ส่งไปยงัสาํนกัหักบัญชี 

 

26. ไม่ใช่ธุรกรรมทั้งหมดที่ชําระราคาด้วยการแลกเปลี่ยน ในบางตลาดมีการสร้างวิธีปฏิบัติในการตกลง

เงื่อนไขของธุรกรรมก่อนการชาํระราคา เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพ กระบวนการน้ีจาํเป็นต้องแยกต่างหาก

จากผู้ที่ทาํการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงของการทุจริต ในตลาดอื่น ๆ การยืนยัน

การทาํธุรกรรมจะเกิดขึ้นหลังจากการชาํระราคาและบางคร้ังมีการยืนยันยอดเงินรอโอนในตอนต้นของ

การชาํระราคาก่อนตกลงเงื่อนไขทั้งหมด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงเพราะกจิการที่ทาํรายการต้องพ่ึงพา

วิธกีารอี่นๆ ในการทาํธุรกรรม ซ่ึงอาจรวมถงึ 

 การบังคับใช้การกระทบยอดอย่างเข้มงวดระหว่างทะเบียนการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินและ

ทะเบียนของธุรกรรมที่ชําระราคาแล้ว (การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งสาํคัญ) 

รวมถงึมกีารควบคุมกาํกบัดูแลการซ้ือขายเคร่ืองมอืทางการเงนิเพ่ือให้แน่ใจว่ามคีวามสมบูรณข์อง

การทาํธุรกรรม 
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 ทบทวนเอกสารสรปุจากคู่สญัญาโดยเฉพาะเงื่อนไขสาํคัญ แม้ว่าเงื่อนไขเตม็รปูแบบยังไม่ได้ตกลง

กนั 

 ตรวจสอบผลกาํไรขาดทุนของผู้ค้าเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการกระทบยอดกับสิ่งที่หน่วยงานสนับสนุน

คาํนวณไว้ 

 

การกระทบยอดกบัธนาคารและผูด้แูลทรพัยสิ์น 

 

27. เคร่ืองมือทางการเงินบางอย่าง เช่นพันธบัตรและหุ้นอาจถูกฝากไว้แยกจากกันในแต่ละศูนย์รับฝาก 

นอกจากน้ีเคร่ืองมอืทางการเงินส่วนใหญ่มกีารชาํระเงนิสด ณ จุดใดจุดหนึ่งของสญัญาและเป็นการชาํระ

ในช่วงเร่ิมต้นของสญัญาด้วย  ซ่ึงการจ่ายหรือรับเงินสดจะทาํผ่านบัญชีธนาคารของกิจการ การกระทบ

ยอดบัญชีของกิจการกับบัญชีของธนาคารและสาํนักหักบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทาํให้แน่ใจว่าการทาํ

ธุรกรรมมกีารบันทกึบญัชีไว้อย่างถูกต้อง 

 

28. มีข้อสงัเกตว่าไม่ใช่ทุกเคร่ืองมือทางการเงนิที่มีการชาํระเงนิในช่วงเร่ิมต้นของสญัญาหรือสามารถบันทกึ

รายการกับศูนย์แลกเปล่ียนหรือกบัผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในกรณีน้ี ขั้นตอนการกระทบยอดจะไม่สามารถ

ระบุรายการค้าที่ไม่ได้ถูกบันทึกหรือรายการค้าที่บันทึกไม่ถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมการยืนยันยอดจึง

เป็นสิ่งสาํคัญ ถงึแม้ว่ามกีารชาํระเงินสดตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นของสญัญากไ็ม่สามารถแน่ใจว่าทุกรูปแบบหรือ

ข้อตกลงในตราสาร (เช่น ระยะเวลาครบกาํหนดหรือเงื่อนไขยกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด) ได้บันทกึอย่าง

ถูกต้อง 

 

29. นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของเงินสดอาจจะน้อยมากเมื่อเทยีบกบัปริมาณการซ้ือขายทั้งหมดหรือที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะพิจารณาประโยชน์ของการกระทบยอดจะ

เกิดเมื่อพนักงานการเงิน หรือ พนักงานหน่วยงานสนับสนุนอื่นสอบทานรายการบัญชีทั้งหมดในบัญชี

แยกประเภททั่วไปเพ่ือให้แน่ใจว่าสมเหตุสมผลและมีเอกสารสนับสนุน กระบวนการน้ีจะช่วยได้ ถ้าอีก

ด้านของรายการเงินสดที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินไม่ได้บันทึกอย่างถูกต้อง การตรวจสอบ

รายการที่สงสยัและรายการที่ติดค้างนานเป็นสิ่งจาํเป็นโดยไม่ต้องคาํนึงถึงยอดคงเหลือเพราะอาจมีการ

หักกลบรายการกระทบยอดในบญัชี 

 

30. ในกิจการที่มีปริมาณของการทําธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสูง การควบคุมการกระทบยอดและ     

การยืนยันยอดอาจกระทาํโดยอตัโนมัติ ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ

เพ่ือสนับสนุนการทาํธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมนั้นต้องทาํให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มาจากแหล่ง

ภายนอก (เช่นธนาคารและผู้ดูแลทรัพยส์นิ) และจากบัญชีของกจิการมีความครบถ้วนถูกต้อง และไม่ได้
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ขัดแย้งกับก่อนหรือระหว่างการกระทบยอด การควบคุมจําเป็นต้องทาํให้แน่ใจว่าเกณฑ์ในการจับคู่

รายการมีความเข้มงวดเพียงพอที่จะป้องกนัการตดัรายการกระทบยอดที่ไม่ถูกต้อง 

 

การควบคมุอืน่ ๆ เพ่ิมเติมเพือ่ความครบถว้น ความถกูตอ้ง และความมีอยู่จริง 

 

31. ความซับซ้อนที่มีอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่สามารถเห็นได้ชัดว่าควรบันทึกบัญชีในระบบของ

กิจการอย่างไร ในบางกรณี ผู้บริหารอาจจะกาํหนดกระบวนการควบคุมเพ่ือสอบทานนโยบายในการ

กาํหนดวิธกีารเฉพาะแต่ละประเภทของธุรกรรมในการวัดค่า และการบันทกึบัญชี นโยบายเหล่านี้ควรมี

การกาํหนดและทบทวนล่วงหน้าโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีความเข้าใจผลกระทบของ

เคร่ืองมอืทางการเงนิที่ต้องบนัทกึบญัชี 

 

32. การทาํธุรกรรมอาจจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหลังจากเร่ิมต้นทาํรายการ การมีการควบคุมที่

เหมาะสมเกี่ยวกับการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมสามารถลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด นอกจากนี้  กจิการอาจมกีระบวนการ

เพ่ือยนืยนัธุรกรรมที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไข 

 

33. ในสถาบันการเงินที่มีปริมาณของการซื้ อขายสงู พนักงานอาวุโสมักจะตรวจสอบกาํไรขาดทุนประจาํวัน

ตามทะเบยีนของผู้ค้าแต่ละคน เพ่ือประเมินความเหมาะสมตามความรู้ทางการตลาดของพนักงานอาวุโส 

การทาํเช่นน้ีอาจช่วยให้ผู้บริหารระบุการซ้ือขายที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรืออาจจะระบุการทุจริตที่

เกดิโดยผู้ค้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจาํเป็นที่ต้องมีขั้นตอนการอนุมัติการทาํธุรกรรมเพ่ือช่วยพนักงานอาวุโสใน

การตรวจสอบ 

 

การประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 

 

ขอ้กาํหนดของการรายงานทางการเงิน 

 

34. ในหลายแม่บทการรายงานทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินรวมทั้งอนุพันธ์แฝงถูกวัดค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ของการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน การคาํนวณกาํไรหรือขาดทุน 

และ / หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือการหาราคาที่ธุรกรรม

จะเกดิขึ้นระหว่างผู้มสี่วนร่วมในตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้เง่ือนไขของตลาดในปัจจุบนั ซ่ึงไม่ใช่ราคา

ซ้ือขายสาํหรับการบังคับชําระหนี้ หรือการขายเมื่อกิจการมีปัญหา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้  ข้อมูล

ตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องนาํมารวมคาํนวณ 
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35. การวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินอาจเกดิขึ้ นเม่ือบันทกึการทาํธุรกรรมเร่ิมแรก 

และต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในมูลค่า การเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ นอาจมีวิธี

ปฏบิัติทางการบัญชีที่แตกต่างกนัตามแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่นการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวอาจบันทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุน หรืออาจบันทึกไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ

แม่บทการรายงานทางการเงนิที่ใช้บังคบั เคร่ืองมอืทางการเงนิทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน (เช่นอนุพันธแ์ฝง 

เมื่อมกีารบนัทกึแยกต่างหาก) อาจจาํเป็นต้องวดัค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

36. บางแม่บทการรายงานทางการเงินกาํหนดลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมเพ่ือเพ่ิมความสมํ่าเสมอและ    

การเปรียบเทียบกันได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล    

เบี้องต้นอาจจาํแนกออกเป็นหลายระดบัที่แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 ระดบั 1-ราคาเสนอซื้อขาย (ที่ไม่ผ่านการปรับปรงุ) ในตลาดที่มกีารเคล่ือนไหว สาํหรับสนิทรัพย์

หรือ หนี้สนิทางการเงนิที่มลัีกษณะคล้ายกนัที่กจิการสามารถหามูลค่าได้ ณ วนัที่ทาํการวัดมูลค่า 

 ระดับที่ 2- ข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายที่รวมอยู่ในระดับที่ 1 ซ่ึงสามารถ

สังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ถ้าสินทรัพย ์      

ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินมีระยะเวลาตามสัญญาที่แน่นอน ข้อมูลระดับ 2 ต้องชัดเจน

สาํหรับเงื่อนไขทั้งหมดในสาระสาํคัญของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน ข้อมูลระดับที่ 2     

รวมข้อมูลดงัต่อไปนี้  

○ ราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนี้ สนิทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัในตลาด

ที่มกีารเคล่ือนไหว 

○ ราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทางการเงินที่เหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกนัใน

ตลาดที่ไม่มกีารเคล่ือนไหว 

○ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขาย ซ่ึงสังเกตเห็นได้ของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทาง

การเงิน (เช่น อัตราดอกเบี้ ยและอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่เสนอ ความผันผวนและ

ส่วนต่างของความเสี่ยงด้านสนิเช่ือ) 

○ ข้อมูลที่ได้มาโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากข้อมูลตลาดที่สังเกตเห็นได้โดยวิธีสหสัมพันธ์หรือ

วิธกีารอื่น (ข้อมูลที่ยนืยนัจากตลาด) 

 ระดับ 3 -ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สงัเกตได้จะถูกนาํมาใช้ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมแทนหากไม่มีข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ ซ่ึงจะ

ใช้ในกรณีที่มีกิจกรรมการตลาดจาํนวนน้อยสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน  

ณ วันที่ทาํการวัดมูลค่า 
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โดยทั่วไปความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามระดับข้อมูลจากระดับ 1 ถงึระดับ 2 หรือระดับ 2 

ถงึ ระดับ 3 แม้ว่ายังอยู่ในระดับที่ 2 แต่อาจจะมีความไม่แน่นอนที่มากขึ้นอยู่กบัความชัดเจนของข้อมูล 

ความซับซ้อนของเคร่ืองมอืทางการเงนิ การประเมนิมูลค่าของเคร่ืองมอืทางการเงนิและปัจจัยอื่น ๆ 

 

37. บางแม่บทการรายงานทางการเงนิอาจกาํหนดหรืออนุญาตให้กจิการปรับปรงุความไม่แน่นอนของการวัด

มูลค่าเพ่ือปรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นจากการกาํหนดราคาของผู้ซ้ือขายในตลาดที่ส่งผลต่อความไม่

แน่นอนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาํหนดราคาและกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตวัอย่างเช่น 

 การปรับแบบจําลอง บางแบบจําลองอาจจะมี ข้อบกพร่องที่ รู้ กันอยู่แล้วหรือผลของการ

เปรียบเทยีบอาจพบข้อบกพร่องสาํหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมตามแม่บทการรายงานทางการเงนิ 

 การปรับความเสี่ยงทางด้านสนิเช่ือ บางแบบจาํลองไม่คาํนงึถงึความเสี่ยงด้านสนิเชื่อ รวมถงึความ

เสี่ยงของคู่สญัญาหรือความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของตวัเอง 

 การปรับสภาพคล่อง บางแบบจาํลองคาํนวณราคากลางของตลาด แม้ว่าแม่บทการรายงานทาง

การเงนิอาจกาํหนดให้ปรับสภาพคล่อง เช่นส่วนต่างของราคาเสนอซี้อ/เสนอขาย นอกจากน้ันการ

ปรับสภาพคล่องรับรู้ เมื่อเคร่ืองมือทางการเงินบางอย่างไม่มีสภาพคล่องซ่ึงจะส่งผลต่อการ

ประเมนิมูลค่า 

 การปรับความเสี่ยงอื่น ๆ ค่าที่วัดได้โดยใช้แบบจาํลองที่ไม่คาํนึงถึงทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้มีส่วนร่วม

ในตลาดจะพิจารณาในการกาํหนดราคาเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม     

ณ  วันที่ วัดมูลค่า และดังน้ันจึงอาจจําเป็นต้องมีการปรับแยกเพ่ือให้สอดคล้องกับแม่บท         

การรายงานทางการเงนิที่ใช้บงัคับ 

 

การปรับจะไม่เหมาะสมหากมีการปรับการวัดมูลค่าและการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมตามที่กาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้บงัคับ เช่น ใช้เกณฑค์วาม

ระมดัระวัง 

 

ปัจจยัทีส่ามารถสงัเกตไดแ้ละทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้

 

38. ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แม่บทการรายงานทางการเงนิจัดประเภทข้อมูลตามระดับของความสามารถสงัเกต

ได้ของข้อมูล กิจกรรมในตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินลดลงและความสามารถสังเกตได้ของข้อมูล

ลดลง จะส่งผลให้ความไม่แน่นอนการวัดมูลค่าเพ่ิมขึ้ น ลักษณะและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่มีเพ่ือ

สนับสนุนการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมอืทางการเงินที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัความสามารถสงัเกตได้ของ

ข้อมูลต่อการประเมินมูลค่า ซ่ึงมีอทิธพิลจากลักษณะของตลาด (เช่น ระดับของกจิกรรมของตลาดไม่ว่า

จะเป็นผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือรายการนอกตลาด) ดังนั้นจึงมีความต่อเนื่องของลักษณะและความ
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น่าเชื่อถือของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการประเมินมูลค่าและเป็นเร่ืองยากมากขึ้ นสาํหรับผู้บริหารที่จะ

ได้รับข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการประเมนิมูลค่าเมื่อตลาดไม่มกีารเคล่ือนไหวและข้อมูลไม่สามารถสงัเกตได้ 

 

39. เมื่อไม่มีข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ กจิการจะใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ (ระดับ 3) ที่สะท้อนให้เหน็

ถึงสมมติฐานที่ว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะใช้กาํหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน

รวมทั้งสมมติฐานเกี่ยวกบัความเสี่ยง ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้จะมีการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลที่ดีที่สดุที่

มีอยู่ในสถานการณ์นี้  ในการพัฒนาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเร่ิมต้นด้วยข้อมูลของ   

กิจการเองซึ่งจะถูกปรับด้วยข้อมูลที่มีอยู่ที่ บ่งช้ีว่า (ก) คนอื่นในตลาดจะใช้ข้อมูลที่แตกต่างหรือ               

(ข) มีลักษณะเฉพาะกับกิจการที่ไม่สามารถใช้ได้กับคนอื่น ๆ ในตลาด (เช่น การทํางานร่วมกัน

โดยเฉพาะของกจิการ) 

 

ผลกระทบจากตลาดทีไ่ม่มีการเคลือ่นไหว 

 

40. ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าเพ่ิมขึ้ นและการประเมินมูลค่ามีความซับซ้อนมากขึ้ น เมื่อตลาดที่

เคร่ืองมอืทางการเงินหรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือมกีารซื้ อขายอยู่ในตลาดที่ไม่มีการเคล่ือนไหว ไม่มี

จุดที่ชัดเจนที่ตลาดที่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนเป็นตลาดที่ไม่มีการเคล่ือนไหว ดังนั้นแม่บทการรายงาน

ทางการเงินอาจให้แนวทางเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี ลักษณะของตลาดที่ไม่เคล่ือนไหวรวมถึงการลดลงอย่างมาก

ในปริมาณและระดับของกจิกรรมการซ้ือขาย ราคาที่มีอยู่อาจแตกต่างกนัไปอย่างมีนัยสาํคัญตลอดเวลา

หรือระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาด หรือราคาไม่เป็นปัจจุบัน อย่างไรกต็ามการประเมินว่าตลาดไม่มีการ

เคล่ือนไหวต้องใช้วิจารณญาณ 

 

41. เมื่อตลาดไม่มกีารเคล่ือนไหวราคาเสนอซื้ อขายอาจจะเก่า (นั่นคือล้าสมัย) ไม่สะท้อนถงึ ราคาที่ผู้มส่ีวน

ร่วมในตลาดอาจทําการซ้ือขายหรืออาจสะท้อนรายการบังคับขาย (เช่น เมื่อผู้ขายจําเป็นต้องขาย

สนิทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกาํหนดทางกฎหมาย จาํเป็นต้องขายทรัพย์สนิทนัทเีพ่ือ

สร้างสภาพคล่องหรือการดาํรงอยู่ของผู้ซ้ือที่มีศักยภาพที่มีเพียงคนเดียว ซ่ึงเป็นผลมาจากข้อจาํกัดทาง

กฎหมายหรือเวลาที่กาํหนด) ดงันั้นการประเมนิมูลค่าได้พัฒนาบนพ้ืนฐานของข้อมูลระดับ 2 และระดับ 

3 ภายใต้สถานการณเ์ช่นนี้  กจิการอาจม ี

 นโยบายการประเมินมูลค่าควรรวมถงึกระบวนการในการพิจารณาว่ามข้ีอมูลในระดบัที่ 1 หรือไม่ 

 ความเข้าใจของการใช้ราคาหรือข้อมูลจากแหล่งภายนอกที่ใช้เป็นข้อมูลเทคนิคในการประเมิน  

มูลค่าที่ใช้คาํนวณเพ่ือประเมนิความน่าเช่ือถอืของข้อมูล เช่นในตลาดที่มกีารเคล่ือนไหว นายหน้า

เสนอราคาของเคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้มกีารซ้ือขายโดยใช้ราคาที่เกดิขึ้นจริงของเคร่ืองมอืทาง

การเงนิที่คล้ายกนั แต่สาํหรับตลาดที่มีการเคล่ือนไหวน้อย นายหน้าอาจเสนอราคาที่ใช้วธิเีทคนิค

การประเมนิมูลค่าที่เป็นของตนเองเพ่ือกาํหนดราคา 
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 ความเข้าใจที่ว่าสภาพธุรกจิที่เสื่อมลงส่งผลกระทบต่อคู่สญัญา เช่นเดียวกบัว่าสภาพธุรกจิที่เสื่อม

ลงในกจิการที่คล้ายกับคู่สญัญาอาจบ่งบอกว่าคู่สญัญาอาจไม่ปฏบิัติตามข้อผูกพัน (น่ันคือความ

เสี่ยงที่ไม่สามารถปฏบัิตติามสญัญาได้) 

 นโยบายในการปรับความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า การปรับดังกล่าวอาจรวมในการปรับเปล่ียน

แบบจาํลอง การปรับการขาดสภาพคล่อง การปรับความเสี่ยงด้านสนิเช่ือ และการปรับความเสี่ยง

อื่น ๆ 

 ความสามารถในการคาํนวณช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน เช่นการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวและ 

 นโยบายสาํหรับการระบุค่า เมื่อข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมได้เปล่ียนระดับของลาํดับช้ันมูลค่า

ยุตธิรรมที่แตกต่างไป 

 

42. ความยากในการประเมินมูลค่าอาจมีมากขึ้นเมื่อมีการลดลงอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งการหยุดชะงัก

ของการซ้ือขายในเคร่ืองมือทางการเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้ เคร่ืองมือทางการเงินที่ก่อนหน้านี้ สามารถ

ประเมนิมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดได้อาจจาํเป็นต้องเปล่ียนมาใช้แบบจาํลองในการประเมนิมูลค่า 

 

กระบวนการประเมินมลูค่าของผูบ้ริหาร 

 

43. เทคนิคที่ผู้บริหารอาจจะนาํมาใช้เพ่ือประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงราคาที่สามารถสงัเกต

ได้ การทาํธุรกรรมที่ผ่านมา และแบบจาํลองที่ใช้กบัทั้งข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้และที่ไม่สามารถสงัเกต

ได้ ผู้บริหารอาจใช้ 

(ก)  การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่นใช้บริการการกาํหนดราคาหรือราคาเสนอจากนายหน้า

หรือ 

(ข) ผู้เชี่ยวชาญการประเมนิมูลค่า 

 

การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกและผู้ เช่ียวชาญการประเมินมูลค่าอาจจะใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหน่ึงอย่าง 

 

44. ในหลายแม่บทการรายงานทางการเงิน หลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

หาได้จากการทาํธุรกรรมในตลาดที่เคล่ือนไหว (น่ันคือข้อมูลระดับ 1) ในกรณีเช่นนี้การประเมินมูลค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงินจะค่อนข้างง่าย ราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงินที่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้ อขายนอกตลาดที่มีความคล่องตัวนั้น ข้อมูลอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น

สิ่งพิมพ์ทางการเงนิ ราคาในตลาดหลักทรัพย ์หรือจากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก  เมื่อใช้ราคา
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เสนอซ้ือขายเป็นเร่ืองสาํคัญที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ พ้ืนฐานที่ราคาเสนอดังกล่าวอ้างเพ่ือให้แน่ใจว่าราคา

สะท้อนให้เหน็ถึงสภาวะตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ราคาเสนอซ้ือขายได้จากสิ่งพิมพ์ทางการเงินหรือตลาด

หลักทรัพย์ ซ่ึงอาจให้หลักฐานเพียงพอของมูลค่ายุติธรรมเมื่อ ยกตวัอย่างเช่น 

(ก) ราคาไม่ล้าสมัยหรือ "เก่า" (ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาเสนอซื้ อขายอ้างอิงจากราคาซื้ อขายล่าสุดและ 

การซ้ือขายนั้นเกดิขึ้นนานแล้ว) 

(ข) ราคาเสนอซ้ือขายนี้ คือราคาที่ ผู้แทนจําหน่ายจะซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินด้วยความถี่และ

ปริมาณที่เพียงพอ 

 

45. เมื่อไม่มีราคาตลาดปัจจุบันที่ ชัดเจนสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (น่ันคือข้อมูลระดับ 1) กิจการ

จาํเป็นต้องรวบรวมตัวช้ีวัดราคาอื่น ๆ ที่จะใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวช้ีวัด

ราคาอาจรวมถงึ 

 ธุรกรรมที่เกดิขึ้นล่าสดุรวมถงึรายการหลังจากวันที่ในงบการเงินในเคร่ืองมือเดียวกนั พิจารณาว่า

จาํเป็นต้องปรับตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดระหว่างวันที่วัดมูลค่าและวันที่ทาํธุรกรรม 

ในขณะที่การทาํธุรกรรมเหล่าน้ีจะไม่จาํเป็นต้องบ่งช้ีถึงสภาวะตลาดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน 

นอกจากนี้ กเ็ป็นไปได้ว่าการทาํธุรกรรมเป็นตัวแทนการทาํธุรกรรมบังคับขาย ดังน้ันจึงไม่บ่งช้ีถึง

ราคาซ้ือขายตามคาํสั่ง 

 การทาํธุรกรรมปัจจุบันหรือล่าสุดในเคร่ืองมือที่คล้ายกันหรือที่มักรู้ จักกันในช่ือ "ราคาที่เป็น

ตัวแทน" การ ปรับปรงุจะต้องมีการทาํกบัราคาที่เป็นตัวแทนเพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงความแตกต่าง

ระหว่างราคาตวัแทนและราคาเคร่ืองมอืทางการเงนิ ตวัอย่างเช่นความแตกต่างในสภาพคล่องหรือ

ความเสี่ยงด้านสนิเชื่อระหว่างสองเคร่ืองมอืทางการเงนิจะถูกนาํมาสะท้อนในราคา 

 ดัชนีสาํหรับเคร่ืองมือที่คล้ายกนั เช่นเดียวกบัการทาํธุรกรรมในเคร่ืองมือที่คล้ายกนั การปรับปรงุ

จะต้องทาํเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาของเคร่ืองมือทางการเงินและราคา

เคร่ืองมอืทางการเงินที่ใช้ดชันีมาคาํนวณ 

 

46. มีการคาดหวังว่าผู้บริหารจะมีเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินมูลค่าและแบบจาํลองที่ใช้ในการ

ประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน รวมทั้งเหตุผลที่ใช้แบบจาํลองดังกล่าว การเลือกใช้สมมติฐานใน

วิธกีารประเมินมูลค่า และการพิจารณาของกจิการในการปรับความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าว่าจาํเป็น

หรือไม่ 

 

แบบจาํลอง 

 

47. แบบจาํลองอาจจะใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อไม่สามารถหาราคาได้โดยตรงใน

ตลาด แบบจาํลองอาจเป็นสตูรที่ใช้ในการกาํหนดราคาพันธบัตรทั่วไปแบบง่ายๆ หรืออาจซับซ้อนโดย
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ต้องพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินกบัข้อมูลระดับ 3 หลายแบบจาํลอง

อยู่บนพ้ืนฐานของการคาํนวณคิดลดกระแสเงนิสด 

 

48. แบบจําลองประกอบด้วยวิธีคํานวณ สมมติฐาน และข้อมูล วิธีคํานวณจะอธิบายกฎหรือหลักการ

ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรในการประเมินมูลค่า สมมติฐานรวมถึงการประมาณการของตัวแปรที่ไม่

แน่นอนซ่ึงใช้ในแบบจาํลอง ข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลจริงหรือสมมติฐานเกี่ยวกับเคร่ืองมือทาง

การเงนิหรือข้อมูลอื่น ๆ ของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

49. ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ เนื้ อหาที่กิจการอาจมีอยู่เมื่อสร้างหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาํลอง

สาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ ซ่ึงรวมถงึ 

 แบบจําลองมีการตรวจสอบก่อนที่จะใช้งาน และมีการตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้มั่นใจว่ายัง

เหมาะสมสาํหรับการใช้งาน กระบวนการตรวจสอบของกจิการอาจรวมถงึการประเมนิ 

○  ความเช่ือถือได้ทางทฤษฎีของวิธกีารและการคาํนวณอย่างถูกต้องรวมทั้งความเหมาะสมของ

ปัจจยัที่กาํหนดและความอ่อนไหว 

○ ความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของข้อมูลของแบบจําลองกับวิธีปฏิบัติทั่วไปและข้อมูลที่

เหมาะสมได้ถูกนาํมาใช้ในแบบจาํลองหรือไม่ 

 มีนโยบายควบคุมการเปล่ียนแปลง ขั้นตอน และการควบคุมรักษาความปลอดภัยต่อแบบจาํลอง 

ที่เหมาะสม 

 แบบจาํลองมกีารเปล่ียนแปลงหรือปรับในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสภาวะตลาดมกีารเปล่ียนแปลง 

 แบบจําลองมีการเปรียบเทียบ สอบทานและทดสอบความถูกต้องเป็นระยะ ๆ โดยหน่วยงาน     

ที่แยกต่างหาก การทาํเช่นนี้ เป็นวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของแบบจําลองเป็นตัวแทนที่

ยุตธิรรมของมูลค่าที่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดกาํหนดต่อเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 แบบจําลองเพ่ิมการใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดและลดการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สงัเกตได้ให้น้อยที่สดุ 

 การปรับปรุงผลลัพธ์ของแบบจําลองเพ่ือสะท้อนสมมติฐานที่ว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะใช้ใน

สถานการณท์ี่คล้ายกนั 

 แบบจาํลองต้องมีการจัดทาํเอกสารอย่างเพียงพอ รวมถึงรูปแบบการใช้งาน และข้อจาํกัด และ

ปัจจัยที่สาํคัญ ข้อมูลที่จาํเป็น ผลของการวิเคราะห์ความถูกต้อง และการปรับปรุงใด ๆ ที่เกิด

ขึ้นกบัผลลัพธข์องแบบจาํลอง 
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ตวัอย่างของเคร่ืองมอืทางการเงนิทั่วไป 

 

50. ต่อไปนี้จะเป็นการอธบิายถงึแบบจาํลองที่อาจจะนาํไปใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงนิทั่วไป 

ที่รู้ จักกันว่าเป็นสนิทรัพย์ที่สามารถนาํมาแปลงเป็นหลักทรัพย์
9
 เพราะสนิทรัพย์นี้ มักถูกประเมินมูลค่า

โดยขึ้นอยู่กบัการใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือ 3 จงึใช้แบบจาํลองในการประเมนิมูลค่า และ เกี่ยวข้องกบั 

 การทําความเข้าใจประเภทของหลักทรัพย์–โดยพิจารณา (ก) หลักประกันอ้างอิงและ           

(ข) ลักษณะของหลักทรัพย์ หลักประกันที่ใช้อ้างอิงถูกใช้ประเมินระยะเวลาและจาํนวนเงินของ

กระแสเงนิสด เช่น การจาํนอง หรือดอกเบ้ีย บตัรเครดติ และการจ่ายชาํระเงนิต้น 

 การทาํความเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์  ซ่ึงรวมถงึการประเมินสทิธใินกระแสเงนิสดตามสญัญา 

เช่นลาํดับการจ่ายเงิน และเหตุแห่งการผิดนัดชาํระหนี้  ลาํดับการจ่ายเงินเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า

มีลาํดับการจ่ายชาํระตามสทิธิ อ้างถึงระยะเวลาซ่ึงกาํหนดสาํหรับบางลาํดับความสาํคัญของผู้ถือ

หลักทรัพย์ (หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) ซ่ึงจะมีการจ่ายชําระก่อนผู้อื่น (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) สิทธิของแต่ละ

ลําดับของผู้ถือหลักทรัพย์ (บ่อยคร้ังที่เรียกตามกระแสเงินสดว่า “สิทธิในกระแสเงินสดตาม 

ลาํดับขั้น”) อาจนาํมาตั้งสมมตฐิานเกี่ยวกบัเวลาและจาํนวนเงนิกระแสเงนิสดเพ่ือหาประมาณการ

กระแสเงินสดสาํหรับแต่ละลาํดับของผู้ถือหลักทรัพย์ กระแสเงินสดที่คาดการณ์นี้ จะถูกคิดลด

เพ่ือให้ได้มูลค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 

 

51. กระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่สามารถนาํมาแปลงเป็นหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการชาํระเงิน

ล่วงหน้าจากหลักประกันอ้างอิงและความเสี่ยงที่อาจมีการผิดนัดและผลจากการประมาณผลขาดทุน

รุนแรง สมมติฐานการชาํระเงินล่วงหน้า(ถ้ามี)จะขึ้ นอยู่กับการประเมินอัตราดอกเบี้ ยในตลาดสาํหรับ

หลักประกนัที่คล้ายกนั ตวัอย่างเช่น ถ้าอตัราดอกเบี้ยในตลาดสาํหรับสนิเช่ือบ้านลดลงแล้วสนิเช่ือบ้านที่

อ้างอิงอาจพบอัตราการชําระเงินล่วงหน้าสูงกว่าที่คาดไว้ การประมาณการผิดนัดชาํระและผลขาดทุน

รุนแรงเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของหลักประกันอ้างอิงและอัตราที่ผู้กู้จะผิดนัด ตัวอย่างเช่น เมื่อ

หลักประกันอ้างอิงคือสนิเช่ือที่อยู่อาศัย ผลขาดทุนรุนแรงอาจจะได้รับผลกระทบโดยการประมาณการ

ของราคาที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นมากกว่าระยะเวลาของหลักทรัพย ์

 

การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

 

52. กิจการอาจจะใช้การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพ่ือหามูลค่ายุติธรรม การจัดทาํงบการเงินของ

กจิการรวมถึงการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี้  อาจต้องใช้ความชาํนาญซึ่งผู้บริหารไม่มี กจิการอาจจะไม่สามารถที่

                                                            
9
 หลกัทรัพย์ที่มสีนิทรัพย์เป็นหลักประกนั หมายถงึ เคร่ืองมอืทางการเงินซึ่งถูกคํา้ประกนัโดยกลุ่มของสนิทรัพย ์(รู้จกักนัว่าเป็นหลักทรัพยค์ํา้

ประกนั เช่น ลูกหนี้บตัรเคดติ หรือ สนิเช่ือรถยนต)์ และมมูีลค่าและรายได้จากสนิทรัยพ์ทีร่องรับเหล่านั้น 
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จะพัฒนาเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมรวมทั้งแบบจาํลองที่อาจถูกใช้ในการประเมินมูลค่า ซ่ึง

อาจใช้ราคาจากบุคคลภายนอกในการประเมินมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน โดยเฉพาะ

กรณีที่กิจการขนาดเล็กหรือไม่ได้ทาํธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินจํานวนมาก (เช่นสถาบันที่ไม่ใช่

สถาบันการเงินที่มีแผนกลงทุน) แม้ว่าผู้บริหารจะใช้ที่มาของราคาจากบุคคลที่สาม ผู้บริหารมีหน้าที่

รับผดิชอบต่อผลการประเมนิน้ัน 

 

53. การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เนื่องจากปริมาณของหลักทรัพย์ที่ต้องการราคาใน

ช่วงเวลาที่สั้นอาจทาํไม่ได้โดยกิจการ กรณีน้ีมักพบในการซ้ือขายเงินลงทุนที่จะต้องประเมินมูลค่า

สนิทรัพย์สุทธิในแต่ละวัน ในกรณีอื่นๆ ผู้บริหารอาจมีกระบวนการกาํหนดราคาของตัวเอง แต่ใช้การ

กาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกมาประเมนิร่วมกบัมูลค่าที่ประเมินด้วยตนเอง 

 

54. อาจเป็นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดงัต่อไปน้ี ที่กจิการส่วนใหญ่เลือกใช้การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก

เมื่อประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เร่ิมต้นหรือใช้ประกอบการประเมนิมูลค่าของตนเอง 

ที่มาของการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกแบ่งประเภทดงัน้ี 

• บริการกาํหนดราคา รวมถงึบริการการกาํหนดราคากลาง 
 ราคาเสนอซ้ือขายจากนายหน้า 

 

บริการกาํหนดราคา 

 

55. บริการกําหนดราคาจะให้ข้อมูลราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่

หลากหลายแล้วแต่ประเภทของกจิการ ซ่ึงจะทาํการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจาํนวนมาก

เป็นรายวัน การประเมินมูลค่าน้ีทาํโดยการรวบรวมข้อมูลการตลาดและราคาจากหลายแหล่งที่มา 

รวมทั้งผู้สร้างสภาพคล่อง และในบางกรณีการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าภายในเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประมาณการมูลค่ายุตธิรรม บริการกาํหนดราคาอาจใช้หลายวิธกีาร เพ่ือให้ได้มาซ่ึงราคา บริการกาํหนด

ราคามักจะใช้เป็นแหล่งที่มาของราคาโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 บริการกาํหนดราคาอาจมีการควบคุมที่

เข้มแขง็ในเร่ืองวิธีกาํหนดราคา ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือลูกค้าที่มีหลากหลาย เช่น ด้านซ้ือและขายจากนัก

ลงทุน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายสาํนักงานกลาง ผู้สอบบญัชีภายนอก และอื่น ๆ 

 

56. บริการกาํหนดราคามักจะมีกระบวนการที่เป็นทางการสาํหรับลูกค้าที่โต้แย้งราคาที่ได้มาจากการบริการ

กาํหนดราคา กระบวนการที่ท้าทายเหล่านี้ ทาํให้ลูกค้าต้องเตรียมหลักฐานที่จะสนับสนุนราคา ในแต่ละ

ทางเลือก และความท้าทายในการแบ่งประเภทขึ้ นอยู่กับคุณภาพของหลักฐานที่ให้มา ตัวอย่างเช่น  

ความท้าทายของราคาขึ้ นอยู่กับการขายปัจจุบันของตราสารที่บริการกาํหนดราคาไม่ได้ตระหนักว่าอาจ

ลดลง ในขณะที่ความท้าทายของราคาที่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการประเมินมูลค่าของลูกค้าเองอาจจะมีความ
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ละเอียดมากขึ้น ด้วยวิธีนี้บริการกาํหนดราคาให้บริการกับผู้ซ้ือขายจาํนวนมากในตลาดทั้งด้านซ้ือและ

ขาย อาจจะได้ราคาที่ถูกต้อง  ที่จะสะท้อนข้อมูลที่มอียู่ให้กบัผู้มส่ีวนร่วมในตลาด 

 

การบริการกาํหนดราคากลาง 

 

57. กจิการบางแห่งอาจใช้ข้อมูลราคาจากการบริการการกาํหนดราคากลางซ่ึงแตกต่างจากการบริการกาํหนด

ราคาอื่นๆ การบริการกาํหนดราคากลางรวบรวมข้อมูลราคาจากหลายกิจการที่เกี่ยวข้อง (สมาชิก)    

แต่ละสมาชิกส่งราคาให้การบริการกาํหนดราคา การบริการกาํหนดราคาจะถือว่าข้อมูลนี้ เป็นความลับ

และส่งกลับราคากลางให้กบัสมาชิกแต่ละราย ซ่ึงเป็น ค่าเฉล่ียคณิตศาสตร์ของข้อมูลหลังจากลบข้อมูล

ในการกาํจัดค่าผิดปกติ สาํหรับบางตลาด เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน ราคาที่สอดคล้องกัน

อาจเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ อย่างไรกต็ามมีหลายปัจจัยที่ใช้พิจารณาเมื่อมีการประเมินราคากลาง 

ตัวอย่างเช่น 

 ราคาที่ส่งโดยสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึงการทาํธุรกรรมจริงหรือราคาที่บ่งช้ีโดยมีพ้ืนฐานเทคนิค 

การประเมนิมูลค่าโดยแบบจาํลองของตนเอง 

 จาํนวนแหล่งที่มาจากราคาที่ได้รับ 

 คุณภาพของแหล่งที่มาที่ถูกใช้โดยการบริการกาํหนดราคากลาง 

 ผู้มส่ีวนร่วมรวมถงึผู้มส่ีวนร่วมช้ันนาํในตลาดหรือไม่ 

 

58. โดยปกติราคากลางจะมีให้เฉพาะสมาชิกที่ส่งราคาของตัวเองให้กบัการบริการกาํหนดราคา ดังนั้นไม่ใช่

ทุกกจิการที่จะมีสทิธเิข้าถงึราคากลาง เนื่องจากสมาชิกทั่วไปไม่สามารถรู้วิธปีระมาณราคา สาํหรับแหล่ง

อื่น ๆ ของหลักฐานเพ่ือข้อมูลเพ่ิมเติมสาํหรับราคากลางอาจจะจาํเป็นสาํหรับผู้บริหารในการสนับสนุน

การประเมินมูลค่าของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบางกรณีที่ราคาบ่งช้ีขึ้นอยู่กบัเทคนิคการประเมิน

มูลค่าของตวัเองและผู้บริหารไม่สามารถเข้าใจที่มาของการคาํนวณราคาได้ 

 

ราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า 

 

59. นายหน้าจัดเตรียมราคาเสนอซื้อขายซ่ึงเป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าของพวกเขาเท่านั้น ราคาเสนอซ้ือขายที่

ให้อาจมีความแตกต่างกนัในหลายปัจจัยจากราคาที่ได้รับจากการบริการกาํหนดราคา นายหน้าอาจจะไม่

เตม็ใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการที่ใช้ในการประเมินราคาของพวกเขา แต่อาจมีการเข้าถงึข้อมูล

ในการทาํธุรกรรมเกี่ยวกับการบริการกาํหนดราคาที่ไม่เกี่ยวข้อง ราคาเสนอซื้ อขายของนายหน้าอาจจะ

นํามาใช้ได้หรือนํามาบ่งชี้ ได้ ราคาที่บ่งชี้ ได้อาจเป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดของนายหน้า 

ในขณะที่ราคาที่นาํมาใช้เป็นราคาที่นายหน้านาํมาใช้ในการทาํธุรกรรมน้ี ราคาที่นาํมาใช้เป็นหลักฐานที่ดี

ที่สดุของมูลค่ายุติธรรม ราคาที่บ่งช้ีมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าเพราะขาดความโปร่งใสในวิธกีารที่ใช้โดย
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นายหน้าสร้างขึ้นเอง นอกจากนี้การควบคุมราคาที่การแสดงรายการของนายหน้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับว่านายหน้าถือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในพอร์ทตัวเองหรือไม่ ราคาที่เสนอของนายหน้าซื้ อขาย

หลักทรัพย์มกัจะใช้ข้อมูลระดับ 3 และบางคร้ังอาจใช้ข้อมูลภายนอกที่มอียู่ 

 

ข้อพิจารณาเพ่ิมเตมิที่เกี่ยวข้องกบัการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

 

60 . การทาํความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของวิธีการคาํนวณราคาช่วยให้ผู้บริหารประเมินได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ความเหมาะสมสาํหรับใช้ในการประเมินมูลค่าหรือไม่ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าและ

สามารถแบ่งประเภทข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยได้ ตัวอย่างเช่นการกําหนดราคาจาก

บุคคลภายนอกอาจจะประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบบจําลองของบุคคลภายนอก และ

ผู้บริหารจาํเป็นต้องเข้าใจวิธกีาร สมมตฐิานและข้อมูลที่ใช้ 

 

61 . ถ้าการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกไม่ได้มีที่มาจากราคาปัจจุบนัในตลาดที่

มีการเคล่ือนไหว ผู้บริหารจาํเป็นที่จะต้องพิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมว่าวิธดีังกล่าวเป็นไปตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้บังคับหรือไม่ ความเข้าใจของผู้บริหารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ประกอบด้วย 

 การประเมนิวิธกีารวัดมูลค่ายุตธิรรม ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าว่ามคีวามสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การวัดมูลค่ายุตธิรรมหรือไม่ 

 ราคาเสนอซื้ อขายเป็นราคารับซื้ อคืนหรือไม่ ช่วงห่างระหว่างราคารับซ้ือคืน หรือราคาเสนอซื้ อ 

และ 

  ความถี่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณโดยการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก เพ่ือประเมิน

ว่าสะท้อนให้เหน็ถงึสภาวะตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าหรือไม่ 

การทําความเข้าใจข้อมูลที่การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกนํามาใช้กําหนดราคาเสนอซื้ อขาย

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือโดยกิจการช่วยผู้บริหารในการ

ประเมนิความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถอืของหลักฐานที่ใช้สนบัสนุนการประเมนิมูลค่า 

 

62. มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างดัชนีราคาจากแหล่งที่แตกต่างกัน การทาํความเข้าใจ

วิธีการได้มาซ่ึงดัชนีราคา และเหตุผลที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้  จะช่วยให้ผู้บริหารรวบรวม

หลักฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือประเมินว่าการประเมิน

มูลค่าวิธีใดที่เหมาะสม การนาํราคาเฉลี่ยของราคาเสนอซ้ือขายมาใช้โดยไม่มีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมอาจ

ไม่เหมาะสม เพราะราคาหนึ่งในช่วงทั้งหมดอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สดุ และอาจจะ

ไม่เป็นราคาเฉล่ีย เพ่ือประเมนิว่าการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินสมเหตุสมผลหรือไม่ ผู้บริหาร

อาจจะ 
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 พิจารณาว่าการทาํธุรกรรมที่เกดิขึ้นจริงเป็นรายการที่บังคับมากกว่ารายการที่ซ้ือและผู้ขายเตม็ใจ 

กรณนีี้อาจทาํให้ไม่สามารถเปรียบเทยีบราคาได้ 

 วิเคราะห์กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตของเคร่ืองมือ สามารถนํามาเป็นดัชนีที่ใช้ในการ

กาํหนดราคาที่ดทีี่สดุ 

 ขึ้ นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ การประมาณการจากราคาที่สามารถ

สงัเกตได้ ไปยังราคาที่ไม่สามารถสงัเกตได้ (เช่น อาจจะมีราคาที่สามารถสงัเกตได้ที่มีระยะเวลา

ไถ่ถอนถงึสบิปี แต่ไม่ถอืเป็นระยะยาว แต่ราคาสบิปีอาจจะมีความสามารถในการประมาณเกนิสบิ

ปีเป็นตัวบ่งช้ี) การดูแลเป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าการคาดการณ์ไม่ได้เกินกว่าราคาที่สามารถ

สงัเกตได้ เพ่ือให้เชื่อมไปถงึราคาที่สงัเกตได้จากตลาดกลายเป็นราคาที่น่าเช่ือถอืมากขึ้น 

 การเปรียบเทียบราคาในกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการเพ่ือให้แน่ใจว่าใช้วิธีการ

เดียวกนัในเคร่ืองมอืทางการเงนิที่คล้ายคลึงกนั 

 การใช้มากกว่าหน่ึงแบบจําลองที่จะยืนยันผลที่ได้จากแต่ละรายการ โดยคํานึงถึงข้อมูลและ     

การตั้งสมมตฐิานที่ใช้ในแต่ละรายการ  

 ประเมนิการเคลื่อนไหวของราคาสาํหรับเคร่ืองมอืป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและหลักประกนั 

ในการตัดสินใจที่จะประเมินมูลค่า กิจการอาจจะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงอาจเหมาะสมเฉพาะใน

สถานการณข์องกจิการ 

 

การใช้ผู้เช่ียวชาญประเมนิราคา 

 

63. ผู้บริหารอาจจ้างผู้เช่ียวชาญการประเมินมูลค่าจากวาณิชธนกิจ นายหน้า หรือบริษัทประเมินราคาอื่นๆ 

เพ่ือประเมินมูลค่าหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด ซ่ึงแตกต่างจากการใช้บริการการกาํหนดราคาและ

การใช้ราคาที่กาํหนดโดยนายหน้า โดยทั่วไป วิธีการและข้อมูลที่ใช้จะพร้อมให้ผู้บริหารมากกว่าเมื่อ

ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้เช่ียวชาญเพ่ือทาํการประเมินมูลค่าแทนผู้บริหาร แต่ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะจ้าง

ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารยังคงเป็นผู้ที่รับผดิชอบสงูสดุสาํหรับการประเมนิมูลค่าที่ใช้ 

 

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงิน 

 

64. การทาํความเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้านสนิเช่ือเป็นสิ่งสาํคัญของการประเมินมูลค่าทั้งสนิทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การประเมินนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินเช่ือและความ

แขง็แกร่งทางการเงิน ของทั้งผู้ออกและผู้ให้การสนับสนุนสนิเช่ือ ในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน 

การวัดค่าของหนี้ สินทางการเงินจะถือว่าถูกโอนไปยังผู้มีส่วนร่วมในตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า เมื่อไม่มี

ราคาตลาดที่สังเกตได้ สาํหรับหนี้ สนิทางการเงิน มูลค่าจะถูกวัดด้วยวิธีการเดียวกันกับที่คู่สัญญาใช้ใน
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การประเมนิมูลค่าของสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มปัีจจัยเฉพาะกบัหนี้ สนิ (เช่น การเพ่ิมประสทิธภิาพ

ของเครดติของบคุคลที่สาม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านสนิเช่ือ
10 
ของกจิการที่มกัจะวัดได้ยาก 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

65. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่กาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้     

งบการเงนิ ประเมนิผลกระทบของกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงินที่มต่ีอกจิการ รวมถงึความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

66. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (รวมถึง

นโยบายการบัญชี) ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ข้อกาํหนดทางการบัญชีสาํหรับการวัดมูลค่า

ยุติธรรม ในการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินแม่บทการรายงานทางการเงินมี

ขอบเขตกว้างกว่าและมากกว่าเพียงการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น           

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินให้ข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกับ

ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจช่วยแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงที่กจิการม ี

 

ประเภทของการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน 

 

67. ข้อกาํหนดของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมถงึ 

(1) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงปริมาณที่ได้มาจากจํานวนเงินที่ได้รวมอยู่ในงบการเงิน 

ตวัอย่างเช่น ประเภทของสนิทรัพยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ 

(2) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงปริมาณที่ต้องอาศัยการตัดสนิใจอย่างมาก เช่น การวิเคราะห์

ความอ่อนไหว สาํหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่กจิการม ีและ 

(3) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น คาํอธิบายถึงการกาํกับดูแลของกิจการ

ต่อเคร่ืองมือทางการเงิน วัตถุประสงค์ การควบคุม นโยบาย และกระบวนการจัดการความเสี่ยง

แต่ละประเภท ที่อาจเกดิขึ้นจากเคร่ืองมอืทางการเงนิ และวิธทีี่ใช้ในการวัดความเสี่ยง 

 

68. ยิ่งการประเมนิมูลค่ามีความอ่อนไหวมากขึ้นเพียงใดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเฉพาะ ย่ิงทาํให้การ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความจาํเป็นในการระบุความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า บางแม่บท

การรายงานทางการเงินยังอาจต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวรวมถึงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่กิจการใช้ในการประเมินมูลค่า ตัวอย่างเช่นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่

                                                            
10

 ความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของกจิการเอง หมายถงึ จาํนวนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของมูลค่ายุตธิรรมที่ไม่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด   
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จําเป็น สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ข้อมูลระดับ 3 มูลค่ายุติธรรม          

มจุีดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้งบการเงนิเกี่ยวกบัผลกระทบของการวดัมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการใส่ข้อมูล 

 

69. บางแม่บทการรายงานทางการเงินกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่ช่วยทาํให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมิน

ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการมีอยู่ ณ วันที่รายงาน   

การเปิดเผยเร่ืองน้ีอาจจะมีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายและการวิเคราะห์         

งบการเงินของผู้บริหารและในรายงานประจาํปีซ่ึงอ้างอิงกบังบการเงินที่ตรวจสอบแล้วได้ ขอบเขตของ

การเปิดเผยข้อมูลขึ้ นอยู่กับขอบเขตของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการม ี        

ซ่ึงรวมถงึคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิเกี่ยวกบั 

 ขนาดของความเสี่ยงและที่มาของความเสี่ยง รวมถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อสภาพคล่องใน

อนาคตและหลักประกนัที่จาํเป็นของกจิการ 

  วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของกจิการสาํหรับการบริหารความเสี่ยงและวิธกีารที่ใช้ใน

การวัดความเสี่ยง  

 การเปล่ียนแปลงของรูปแบบความเสี่ยงหรือวัตถุประสงค์ นโยบายหรือกระบวนการสาํหรับการ

บริหารความเสี่ยงจากงวดก่อน 

 

ส่วนที่ 2-ขอ้พจิารณาในการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

70. ปัจจยับางอย่างที่ทาํให้การตรวจสอบเคร่ืองมอืทางการเงนิมีความท้าทาย ตวัอย่างเช่น 

 

 อาจเป็นการยากสาํหรับทั้งผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่จะเข้าใจลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน

และวธิกีารนาํมาใช้ และความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นกบักจิการ 

  ภาวะตลาดและสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเรว็ สร้างความกดดันให้แก่ผู้บริหาร 

ที่ต้องจัดการความเสี่ยงอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 หลักฐานสนับสนุนการประเมนิมูลค่าอาจหาได้ยาก 

 การชาํระเงินจาํนวนเลก็น้อยที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทอาจมีความสาํคัญซ่ึง

อาจทาํให้ความเสี่ยงของการใช้สนิทรัพยท์ี่ไม่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น 

  จาํนวนเงินที่ถูกบันทึกในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่มีสาระสาํคัญ แต่

อาจมคีวามเสี่ยงที่มสีาระสาํคัญและขนาดของความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิเหล่านี้  

 เจ้าหน้าที่บางรายอาจมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อรายการเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ 

โดยเฉพาะเมื่อผลประโยชนข์องพนักงานเหล่านั้นเช่ือมโยงกบัรายได้จากเคร่ืองมอืทางการเงนิและ

อาจเป็นไปได้ที่พนกังานเหล่านั้นจะได้รับความเช่ือถอืจากคนอื่นในกจิการ 
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ปัจจัยเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและการปิดบังข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อ        

การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างมีสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีและความเสี่ยงที่แฝงอยู่ 

จะเกดิขึ้นได้อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในสภาวะตลาดผนัผวน 

 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
11

 

 

71. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งที่จาํเป็นเพ่ือการประเมินข้อควรระวังของหลักฐาน  

การสอบบัญชีและช่วยให้ผู้สอบบัญชีเตรียมพร้อมสาํหรับข้อบ่งช้ีที่อาจเป็นไปได้ของความมีอคติของ

ผู้บริหาร รวมถึงการตั้งคาํถามเมื่อเกิดความขัดแย้งกันของหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเช่ือถือ

ของเอกสาร การตอบคาํถาม และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้บริหาร และหน่วยงานกาํกบัดูแล นอกจากนี้  

ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจพบข้อบ่งช้ีถึงความผิดพลาดที่เป็นไปได้ ซ่ึงเกิด

จากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน   

การสอบบญัชี 

 

72. การประยุกต์ใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งจาํเป็นในทุกสถานการณ์ และความ

จาํเป็นในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจะมีความจาํเป็นมากขึ้ นสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงนิที่มคีวามซับซ้อน ยกตวัอย่างเช่น 

 การประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่รวบรวมได้มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงอาจมี

ความยุ่งยากเมื่อแบบจาํลองถูกนาํมาใช้หรือกาํหนดรายการถ้าตลาดไม่มกีารเคล่ือนไหว 

 การประเมินการตัดสนิใจของผู้บริหาร และโอกาสที่ผู้บริหารเกดิอคติในการใช้แม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีทางเลือกให้ผู้บริหารในการใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่า การใช้สมมติฐานในการประเมินมูลค่า และโดยฉพาะในสถานการณ์ที่

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีและความเหน็ของผู้บริหารแตกต่างกนั 

  เขียนสรุปผลการตรวจสอบบนพ้ืนฐานของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้ รับ ตัวอย่างเช่น            

การประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าที่จัดทาํโดยผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร และ

การประเมินการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าการแสดงรายการข้อมูลมีการเปิดเผยโดยถูกต้อง

ตามที่ควร 

 

 

 

 

                                                            
11

 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15 
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ขอ้พจิารณาในการวางแผน
12

 

 

73. ผู้สอบบญัชีควรเน้นการวางแผนการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

  การทาํความเข้าใจข้อกาํหนดของการบนัทกึบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ 

 การทาํความเข้าใจเคร่ืองมอืทางการเงนิที่กจิการมแีละวตัถุประสงค์และความเสี่ยงเหล่านั้น 

 การกาํหนดว่าต้องใช้ทกัษะความชาํนาญและความรู้ที่อาจจาํเป็นในการตรวจสอบหรือไม่ 

  การทาํความเข้าใจและการประเมินระบบการควบคุมภายในในส่วนของการทาํธุรกรรมเคร่ืองมือ

ทางการเงนิของกจิการ และระบบสารสนเทศที่อยู่ภายในขอบเขตของการตรวจสอบ 

 การทาํความเข้าใจลักษณะ บทบาท และกจิกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  การทาํความเข้าใจกระบวนการของผู้บริหารในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน รวมถงึการ

ที่ผู้บริหารใช้ผู้เช่ียวชาญ หรือองคก์รที่ให้บริการหรือไม่ และ 

  การประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญ 

 

การทาํความเขา้ใจขอ้กาํหนดการบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลู 

 

74. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ต้องการให้ผู้สอบบัญชีทาํความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องในการประมาณการทางบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13

  

แม่บทการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอาจจะมีความซับซ้อน และต้อง

เปิดเผยข้อมูลมากขึ้ น การศึกษาคําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่สามารถทดแทนแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ โดยแม่บทการรายงานทางการเงินต้องการให้พิจารณา        

สิ่งต่อไปนี้  

 การบัญชีสาํหรับการป้องกนัความเสี่ยง 

  การบัญชีสาํหรับ “กาํไรหรือขาดทุน ณ วนัที่ทาํรายการ” 

  การรับรู้และการตดัรายการของรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

  ความเสี่ยงด้านเครดติของกจิการเอง และ 

  การโอนความเสี่ยงและตัดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กิจการมีส่วนร่วมในการคิดค้น 

และการสร้างเคร่ืองมอืทางการเงนิที่ซับซ้อน 

 

 

                                                            
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน สว่นที่เกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีในการวางแผนการ

ตรวจสอบงบการเงิน   

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 8(ก)   
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การทาํความเขา้ใจเครือ่งมือทางการเงิน 

 

75. ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอาจมีองค์ประกอบบางอย่างของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยง 

การทําความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการใช้เพ่ือการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ เผชิญ รวมทั้ง

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมอืน้ัน ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุได้ว่ามีเร่ืองดงัต่อไปนี้หรือไม่ 

 ส่วนที่สาํคัญของรายการธุรกรรมที่ขาดไปหรือบันทกึไม่ถูกต้อง 

 การประเมนิมูลค่าอย่างเหมาะสม 

 ความเสี่ยงสบืเนื่องในเคร่ืองมอืเหล่านั้น กจิการได้ทาํความเข้าใจและจัดการได้ทั้งหมด และ 

 เคร่ืองมือทางการเงินได้ถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอย่าง

เหมาะสม 

 

76. ตัวอย่างที่ผู้สอบบญัชีอาจใช้ในการพิจารณาเมื่อทาํความเข้าใจเคร่ืองมอืทางการเงนิของกจิการรวมถงึ 

 ชนิดของเคร่ืองมอืทางการเงนิที่กจิการม ี

  การใช้งานเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล(แล้วแต่ความเหมาะสม) ได้ทาํความเข้าใจเคร่ืองมือ  

ทางการเงนิ การใช้เคร่ืองมอืเหล่านั้น และข้อกาํหนดของการบันทกึบญัชี 

  เง่ือนไขและลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันมีความชัดเจน เพ่ือที่จะเข้าใจ

ผลกระทบได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการธุรกรรมนั้นถูกเช่ือมโยง ผลกระทบรายการ

ธุรกรรมเคร่ืองมอืทางการเงนิในภาพรวม 

 การจัดการกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกบักจิการว่ามกีารจัดการอย่างไร 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามีหน่วยงานเหล่านี้ อยู่) 

การปรึกษาหารือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลอาจจะทาํให้ผู้สอบบัญชีมคีวามเข้าใจมากขึ้น 

 

77. ในบางกรณี สัญญาอาจรวมถึงสัญญาที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินแต่อาจมีตราสารอนุพันธ์รวมด้วย  

แม่บทการรายงานทางการเงินบางแห่งอนุญาตหรือต้องการให้แยกตราสารอนุพันธ์แฝงออกจากสญัญา

หลัก ในบางสถานการณก์ารทาํความเข้าใจกระบวนการของผู้บริหารในการระบุ และการบัญชีสาํหรับตรา

สาร อนุพันธแ์ฝงจะช่วยผู้สอบบญัชีในการทาํความเข้าใจความเสี่ยงที่กจิการม ี
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การใชค้วามชาํนาญและความรูเ้ฉพาะทางในการตรวจสอบ
14

 

 

78. ข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินที่สาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่มีความซับซ้อน คือความสามารถของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
15 
กาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้เช่ียวชาญ

ด้านการสอบบญัชีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏบิตัิงานตรวจสอบรวบรวมความรู้และความสามารถ

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

กฎระเบียบที่ใช้บังคับ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีรายงานการตรวจสอบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ข้อกาํหนด

จริยธรรม
16

 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตัดสนิใจว่าการรับงานตรวจสอบ ทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ รวมถึงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความ

ระมัดระวังรอบคอบหรือไม่ ย่อหน้าที่ 79 แสดงตัวอย่างของประเภทที่อาจจะเกี่ยวข้องที่ผู้สอบบัญชีใช้

ในการพิจารณาเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

79. การตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินต้องการผู้ชํานาญหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือหลายด้าน 

ยกตวัอย่างเช่น ในเร่ืองของ 

 การทาํความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการใช้ และลักษณะเหล่านั้นรวมถึงระดับความ

ซับซ้อนที่มีอยู่ การใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะทางเป็นสิ่งที่จําเป็นในการตรวจสอบเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องได้ถูกรวมไว้ในงบการเงิน และการประเมนิความเหมาะสม

ในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าสอดคล้องตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้เพ่ือ

เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงหรือไม่ 

 การทาํความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตีความที่

แตกต่างกนั วิธปีฏบิตัหิรือการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกนั 
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 ความเชี่ยวชาญของบุคคล หมายถงึ ในความหมายของการตรวจสอบและการบนัทกึบัญชี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ภายในสาํนกังานหรือจากนอก

สาํนักงาน บุคคลน้ีจะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏบิติังานตรวจสอบและต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 

220 การควมคมุคณุภาพการตรวจสอบงบการเงิน  เมื่อความเช่ียวขาญของบคุคล อยู่ในส่วนอื่นนอกจากสาขาการบญัชีหรือการตรวจสอบ บุคคล

นั้นจะถูกพิจาณาว่าเป็นผู้เช่ียวขาญของผู้สอบบญัชี ต้องปฏบิตัติาม มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชียวชาญของผู้สอบบญัชี 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 620 ได้อธบิายข้อแตกต่างระหว่างผู้เช่ียวชาญสาขาการบญัชีและการสอบบญัชีและผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพอื่น 

ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ระบุว่า ความแตกต่างอาจเกดิขึ้นระหว่างความเชี่ยวชาญในวิธกีารบัญชีสาํหรับเคร่ืองมอื

ทางการเงิน (ความเช่ียวชาญการบันทกึบญัชีและการตรวจสอบ) และความเช่ียวชาญในเทคนิดการประเมนิมูลค่าทีม่คีวามซับซ้อนสาํหรับเคร่ืองมอื

ทางการเงิน (ความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นนอกจากการบญัชีและการตรวจสอบ)  

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้า 14 

16
IESBA Code of Ethics for Professional Accountants paragraphs 210.1 and 210.6
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  การทําความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีที่เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

รวมถงึการมีผลบงัคับตามสญัญาโดยกจิการ (เช่น การสอบทานสญัญาเกี่ยวข้อง) อาจจาํเป็นต้อง

มทีกัษะและความรู้ เฉพาะทาง 

  ประเมนิความเสี่ยงสบืเน่ืองในเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

  ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปฏบิัติการตรวจสอบในการรวบรวมหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการประเมนิมูลค่าของ

ผู้บริหารหรือเพ่ือพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดด้วยแบบจําลองที่

ซับซ้อน เมื่อตลาดไม่มีการซ้ือขายคล่อง รวมทั้งข้อมูลและสมมติฐานได้มายาก ข้อมูลนาํเข้าไม่

สามารถสงัเกตได้ รวมทั้งผู้บริหารมกีารใช้ผู้เช่ียวชาญ 

 ประเมินการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินจาํนวนมาก ในบางหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมคีวามซับซ้อนสงู ยกตัวอย่างเช่น 

เมื่อข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินถูกส่งไปประมวลผล ดาํเนินการ เกบ็รักษา หรือ 

เข้าถงึ นอกจากนี้ ยงัอาจรวมถงึการบริการที่เกี่ยวข้องซ่ึงทาํโดยองค์กรที่ให้บริการ 

 

80. ลักษณะและการใช้เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท ความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกบัข้อกาํหนดทางบัญชี 

และสภาวะตลาดที่อาจนาํไปสู่ความจาํเป็นที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบจะปรึกษา
17

 ผู้เช่ียวชาญสาขาอื่น

นอกจากสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี จากภายในสาํนักงานหรือภายนอกสาํนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคนิคความเช่ียวชาญสาขาการบญัชีและการสอบบญัชี และประสบการณ ์โดยคาํนงึถงึปัจจยัเหล่านี้  เช่น 

  ความรู้และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม

ปฏบัิตงิานตรวจสอบ 

  คุณสมบตัขิองเคร่ืองมอืทางการเงนิที่ใช้ในกจิการ 

  การระบุสถานการณ์ที่ผิดปกติหรือความเสี่ยงในงานตรวจสอบ รวมถึงความจําเป็นในการใช้   

ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการที่มีสาระสาํคัญและความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคัญ 

 สภาวะตลาด 

 

การทาํความเขา้ใจการควบคมุภายใน 

 

81. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีทาํความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการรวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ การได้มาซ่ึงความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการ ต้องการกระบวนการเกบ็ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน

                                                            
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้า 18 (ข) กาํหนดให้ผู้สอบบญัชีที่รับผดิชอบงานต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏบิัตงิานตรวจสอบได้รับ

คาํปรึกษาอย่างเหมาะสมในการปฏบิตังิานระหว่างการตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบิตังิานตรวจสอบและระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิตังิานตรวจสอบและ

ผู้อื่นในระดบัทีเ่หมาะสมภายในสาํนักงานและภายนอกสาํนักงาน 
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และวิเคราะห์ข้อมูลตลอดช่วงการตรวจสอบ การทาํความเข้าใจช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ระดับงบการเงินและ

ระดับรายการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ และการนาํไปใช้เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ จาํนวนและความหลากหลายของรายการธุรกรรม

เคร่ืองมอืทางการเงินช่วยกาํหนดลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที่อาจมีอยู่ในกจิการ การทาํความ

เข้าใจว่าเคร่ืองมือทางการเงินได้ถูกติดตามและควบคุมอย่างไร ช่วยให้ผู้สอบบัญชีกาํหนดลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตการปฏบิติังานตรวจสอบ ในภาคผนวกได้อธบิายการควบคุมที่มอียู่ในกจิการ ที่มี

ปริมาณเคร่ืองมอืทางการเงนิจาํนวนมาก 

 

การทาํความเข้าใจลักษณะ หน้าที่และกจิกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

82. ในกจิการขนาดใหญ่ หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํงานเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารอาวุโสและผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกับดูแล สามารถสอบทานและประเมินการควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงิน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยระบุความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญที่เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด อย่างไรกต็ามความรู้และความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการทาํความเข้าใจและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบสาํหรับการให้

ความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกิจการในเร่ืองการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

โดยทั่วไปจะแตกต่างจากความต้องการของหน่วยงานอื่นที่จาํเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกจิ ขึ้นอยู่กบั

ว่าการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความรู้และความเช่ียวชาญ และครอบคลุมกจิกรรมที่

เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ รวมถึงความสามารถและเป้าหมายของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือใช้เป็นข้อพิจารณาของผู้สอบบญัชีภายนอก ในการกาํหนดว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะเป็น

ส่วนหน่ึงในภาพรวมของแผนงานตรวจสอบและกลยุทธก์ารตรวจสอบหรือไม่ 

 

83. ส่วนงานที่งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมส่ีวนเกี่ยวข้อง
18

 

 การพัฒนาภาพรวมทั่วไปของขอบเขตการใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและการปฏบัิติงาน และการปฏบัิติตามกฎและข้อบังคับของ

ผู้บริหาร 

 ประเมนิความมปีระสทิธผิลของกจิกรรมเกี่ยวกบัการควบคุมเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ประเมนิระบบที่เกี่ยวเนื่องกบักจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ  

 ประเมนิว่าความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิได้รับการพิจารณา ประเมินและจดัการ 

 

                                                            
18

 งานตรวจสอบโดยหน่วยงาน เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสอบทานแบบจาํลอง และควบคุมผลิตภัณฑ ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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การทาํความเขา้ใจวธีิของผูบ้ริหารทีใ่ชใ้นการประเมินมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน 

 

84. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสาํหรับการจัดทาํงบการเงิน รวมถึง การนาํแม่บทการรายงานทางการเงิน

มาใช้สาํหรับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน มาตราฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจว่าผู้บริหารประมาณการทางบัญชีอย่างไรและข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

มูลค่ามทีี่มาจากที่ใด
19

 วิธกีารที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าได้เลือกวิธกีารประเมินมูลค่าที่เหมาะสม 

และระดับของหลักฐานที่มีอยู่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องพัฒนา

วิธกีารประเมินมูลค่า เพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงต้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในตลาดที่มีอยู่   ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินจะช่วยให้

กจิการระบุและประเมินว่าข้อมูลในตลาดที่เหมือนกนัหรือเคร่ืองมือที่คล้ายคลึงกนันั้นควรนาํมารวมเข้า

ไปในวิธกีารประเมนิมูลค่า 

 

การประเมินและการตอบสนองต่อความเสีย่งของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

 

ขอ้พจิารณาทัว่ไปที่เกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

85. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
20

 อธิบายเกี่ยวกับระดับความไม่แน่นอนของประมาณการ ที่กระทบ

ต่อความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญจากการประมาณการทางบัญชี 

การใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่มีระดับของความไม่แน่นอน 

และความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่สงูนั้น อาจเป็นสาเหตุให้เพ่ิมความเสี่ยงของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการประเมินมูลค่า ปัจจัยอื่นที่

กระทบความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ รวมถงึ 

 ปริมาณของเคร่ืองมอืทางการเงินที่กจิการม ี

 ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวรวมเคร่ืองมือทางการเงินอื่น

หรือไม่ 

 ลักษณะของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

 

 

 

                                                            
19

 มาตรฐารการสอบบญัชี รหัส 540 ย่อหน้า 8 (ค) 

20
  มาตรฐารการสอบบญัชี รหัส 540 ย่อหน้า 2 
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ปัจจยัความเสีย่งจากการทจุริต
21

 

 

86. แรงจูงใจในการทาํทุจริตในการรายงานทางการเงนิโดยพนักงานอาจเกดิขึ้น เมื่อค่าตอบแทนที่พนักงาน

ได้รับขึ้ นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน การทาํความเข้าใจในนโยบาย 

ผลตอบแทนของกิจการที่พนักงานได้กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสิ่งจูงใจที่อาจเกิดขึ้ นสําหรับ

ผู้บริหารและผู้ค้า ซ่ึงสาํคญัในการประเมนิความเสี่ยงจากการทุจริต 

 

87. ปัจจัยทางตลาดเงินที่ซับซ้อนอาจส่งผลให้เพ่ิมผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานจนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต ในการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือปกปิดการทุจริต

และความผิดพลาดของผู้ บริหารหรือพนักงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่วางไว้      

สภาพคล่องและข้อจาํกดัของการกู้ยืม หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุน ตัวอย่างเช่น ในเวลาที่

ตลาดผันผวน ผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดไว้อาจเกิดจาก ความผันผวนของราคาในตลาด จากการลดลงของ

ราคาสินทรัพย์ที่ไม่ได้คาดไว้ จากการตัดสนิใจซื้ อขายที่ผิดพลาด หรือจากเหตุผลอื่น นอกจากนี้ ปัญหา

ด้านการเงนิอาจสร้างความกดดันให้กบัผู้บริหาร เกี่ยวกบัความเสี่ยงที่ธุรกจิจะล้มละลาย 

 

88. การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมและการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต มักเกิดจากการถูก

แทรกแซงการควบคุม อาจส่งผลต่อความมีประสทิธผิลของการนาํการควบคุมไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจรวมถึง

การถูกแทรกแซง การควบคุมข้อมูล ข้อสมมติฐานและข้อมูลรายละเอยีดของกระบวนการการควบคุมที่

อาจทาํให้เกิดการปกปิดผลขาดทุนหรือถูกขโมย ตัวอย่างเช่นความซับซ้อนของเงื่อนไขทางตลาดอาจ

เพ่ิมความกดดนั ที่จะปกปิดหรือการหักกลบรายการที่จะทาํให้ล้างผลขาดทุน 

 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

89. การประเมินของผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ยงระดับรายการของความเสี่ยงที่ระบุไว้ ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 315 รวมถึงการประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนําการควบคุม

ภายในไปปฏิบัติ ได้ให้แนวทางการพิจารณาวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมสาํหรับการออกแบบการ

ควบคุมและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

รวมถึงวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระและการทดสอบการควบคุม  ซ่ึงหลักการนี้ อาจทาํให้ผู้สอบบัญชี

ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี รวมถึง สภาพแวดล้อม

การควบคุมที่ดีและหน้าที่การควบคุมความเสี่ยง ขนาดและความซับซ้อนของการดาํเนินงานของกจิการ 

                                                            
21

 ดูมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 240 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน สาํหรับ

ข้อกาํหนดและแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการพิจารณาปัจจัยความเสื่องจากการทุจริต 
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และรวมถึงประเมนิความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชี 

รวมถงึความคาดหวงัว่าการควบคุมนั้นมีประสทิธภิาพ 

 

90. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีใน

ระดับประเภทของรายการอาจเป ล่ียนแปลงในระหว่างตรวจสอบเมื่ อได้ รับ ข้อมูลเพ่ิมเติม               

การเตรียมพร้อมระหว่างการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อตรวจทานการบันทึกหรือเอกสาร อาจช่วย

ผู้สอบบัญชีในการระบุการจัดทําหรือข้อมูลอื่นซ่ึงยืนยันความมีอยู่จริงของเคร่ืองมือทางการเงินที่

ผู้บริหารยังไม่เคยระบุมาก่อนหรือยังไม่เคยเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี การบันทกึและเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 

เช่น 

 รายงานการประชุมของผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล และ 

 ใบแจ้งหน้ีจากที่ปรึกษาของกจิการ และจดหมายโต้ตอบกบัที่ปรึกษาของกจิการ 

 

ปัจจยัเพื่อการพิจารณาในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการทดสอบความมีประสิทธิผลของการ

ปฏิบติัตามการควบคมุ 

 

91. ความคาดหวังว่าความมีประสิทธิผลของการนําการควบคุมไปปฏิบัติอาจเป็นเร่ืองปกติเมื่อสถาบัน

การเงินมีการควบคุมที่ดี ดังน้ัน การทดสอบการควบคุมจึงเป็นวิธีตรวจสอบที่มีประสทิธิผลในการได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี เมื่อกจิการมีหน่วยงานที่ทาํธุรกรรมเพ่ือค้าเกดิขึ้น การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ

เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมในการตรวจสอบ เนื่องจากจาํนวน

ของสญัญาและความแตกต่างของระบบงานที่ใช้ อย่างไรกต็าม การทดสอบการควบคุมอย่างเดียวกย็ัง

ถือว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ ผู้สอบบัญชีออกแบบและ

ปฏบิตัิงานตรวจสอบเนื้อหาสาระสาํหรับแต่ละประเภทของรายการที่มสีาระสาํคัญ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ
22

 

 

92. กจิการที่มีรายการการซ้ือขายปริมาณมากและมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอาจจะต้องมีการควบคุมที่มี

ความซับซ้อนและมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรจะทาํการ

ทดสอบการควบคุมภายในเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบั 

 การเกดิขึ้นจริง ความครบถ้วน ความถูกต้อง และการตดัยอดของรายการ และ 

 ความมอียู่จริง สทิธแิละภาระผูกพัน และความครบถ้วนของยอดคงเหลือทางบัญชี 

 

 

 

                                                            
22

 มาตรฐารการสอบบญัชี รหัส 330 ย่อหน้า 18    
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93. ในกจิการที่มรีายการเคร่ืองมอืทางการเงนิค่อนข้างน้อย 

 ผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจมีความเข้าใจอย่างจาํกดัเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

และผลกระทบที่มต่ีอธุรกจิ 

 กิจการอาจมีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงบางชนิดที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี

ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกนั 

 ไม่น่าจะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ซับซ้อน (เช่น การควบคุมที่อธิบายในภาคผนวกอาจไม่

เกดิขึ้นในกจิการ) 

 ผู้บริหารอาจใช้ข้อมูลราคาที่ได้จากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพ่ือประเมินมูลค่า

เคร่ืองมอื และ  

 การควบคุมการใช้ข้อมูลราคาที่ได้จากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจซับซ้อนน้อยกว่า 

 

94. เมื่อกจิการมีรายการที่เกี่ยวเน่ืองกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิค่อนข้างน้อยจะเป็นเร่ืองง่ายสาํหรับผู้สอบบัญชี

ที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะของเคร่ืองมือเหล่านั้น    

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่คาดว่าจะได้มาจากการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ 

ผู้สอบบัญชีอาจจะทาํการตรวจสอบ ณ วันสิ้นปี และหนังสอืยืนยันยอดจากบุคคลที่สามจะให้หลักฐานที่

เกี่ยวข้องกบัความครบถ้วน ถูกต้องและความมีตวัตนของรายการได้  

 

95. ในการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีควร

พิจารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้  

 ลักษณะ ความถี่ และปริมาณรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ความเข้มแขง็ของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงการพิจาณาว่าการควบคุมได้ถูกออกแบบให้

ตอบสองต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงนิของกจิการและพิจาณา

ว่ามแีม่บทธรรมมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิของกจิการหรือไม่ 

 ความสาํคัญของการควบคุมเฉพาะเร่ืองกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยรวมและกระบวนการ

ที่กจิการวางไว้ รวมถงึ ความซับซ้อนของระบบข้อมูลสาระสนเทศเพ่ือสนับสนุนรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงนิ 

 การตดิตามผลการควบคุมและระบขุ้อบกพร่องในวธิกีารควบคุมเหล่านั้น 

 เร่ืองที่การควบคุมต้องการป้องกัน ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาน 

เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ครอบคลุมข้อมูลสนับสนุน  การทดสอบการตรวจสอบเน้ือหา

สาระอาจจะมปีระสทิธผิลมากกว่าการเช่ือมั่นในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการใช้วจิารณญาน 
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 ความรู้ความสามารถของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการควบคุมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น กจิการ

มีบุคคลากรที่มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงช่วงเวลาวิกฤตและมีความสามารถที่จะ

กาํหนดและตรวจสอบมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงนิที่ม ี

 ความถี่ของการปฏบิตัติามกจิกรรมการควบคุมเหล่าน้ัน 

 ระดบัความแม่นยาํของการควบคุมภายในที่ต้องการให้ประสบผลสาํเรจ็ 

 หลักฐานที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกจิกรรมการควบคุม และ 

 ช่วงเวลาที่มีรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่สาํคัญ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นไปได้ที่รายการ

เหล่านั้นจะเกดิใกล้สิ้นปี  

 

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

 

96. การออกแบบวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระรวมถงึสิ่งที่ต้องพิจารณา   

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
23 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นวิธีการ

ประเมินความเสี่ยงที่มปีระสทิธผิลเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของกจิการ 

แต่วิธีการเหล่านั้นอาจจะไม่มีประสทิธผิลเท่ากบัวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ ถ้าทาํการวิเคราะห์

เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันของตัวแปรในการ

ประเมนิมูลค่า บ่อยคร้ังซ่อนสิ่งที่ผดิปกตอิื่นๆ ที่อาจจะเกดิขึ้นได้  

 รายการที่ไม่เกิดขึ้ นเป็นประจํา รายการทางการเงินหลายรายการบางคร้ังได้ตกลงกันระหว่าง

กจิการกบัคู่สญัญา (เป็นที่ทราบกนัทั่วไปว่า “การซ้ือขายนอกตลาด” หรือ “OTC”) ขอบเขตของ

รายการเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํและอยู่นอกเหนือกจิกรรมปกติของกจิการ 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระอาจจะให้ผลที่มีประสทิธภิาพมากที่สดุในการวางแผนการตรวจสอบ 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อรายการเคร่ืองมือทางการเงินไม่ได้ถูกทําเป็นประจํา การตรวจสอบของ   

ผู้สอบบัญชีสาํหรับความเสี่ยงที่พบ รวมถึงการออกแบบ และวิธีตรวจสอบ ต้องคํานึงถึงความ

เป็นไปได้ที่กจิการอาจไม่มปีระสบการณใ์นเร่ืองนี้  

 ความพร้อมของหลักฐาน ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการใช้การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจไม่มใีนกจิการ 

                                                            
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 6 (ข) กาํหนดให้ผู้สอบบญัชีใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ทาํในการประเมนิความเสี่ยงอาจช่วยใน

การประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ เพ่ือเป็นข้อมูลสาํหรับการออกแบบและการนาํวิธทีี่ตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงไปปฏบิตั ิมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 520 การวเิคราะห์เปรียบเทียบ ย่อหน้าที่ 6 กาํหนดให้ผู้สอบบญัชีทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

เพ่ือช่วยในการสรปุผลโดยรวม การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอาจนาํมาใช้ในขั้นตอนอื่นๆของการตรวจสอบ 
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 วิธกีารตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ  วิธีการตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบส่วนอื่น

ของงบการเงนิ อาจจะให้หลักฐานเกี่ยวกบัความครบถ้วนของรายการเคร่ืองมือทางการเงิน วธิกีาร

นี้ รวมถงึการทดสอบการรับเงินหรือจ่ายเงนิภายหลัง และการตรวจสอบหนิ้สนิที่ไม่ได้บนัทกึ  

 วิธีการเลือกตัวอย่างสําหรับทดสอบ ในบางกรณี  เคร่ืองมือทางการเงินที่ครอบครองอยู่           

จะประกอบไปด้วยเคร่ืองมือที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงที่หลากหลาย ในกรณีนี้  จาํเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินจิในการเลือกตัวอย่าง 

 

97. ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของ

หลักทรัพย์ที่มสีนิทรัพยค์ํา้ประกนั ผู้สอบบญัชีอาจจะต้องพิจารณาใช้วธิตีรวจสอบบางอย่าง ดงัต่อไปนี้   

• การตรวจสอบเอกสารสญัญาเพ่ือทาํความเข้าใจเงื่อนไขของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์คํา้ประกนัและ

สทิธขิองผู้ถอืหลักทรัพยแ์ต่ละประเภท 

• สอบถามเกี่ยวกบักระบวนการประมาณการกระแสเงนิสดของฝ่ายบริหาร 

• ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน เช่น อตัราการจ่ายชาํระล่วงหน้า อตัราการผิดนัด

และขาดทุนหลังจากการบังคับดด ี 

• การทาํความเข้าใจวธิทีี่ใช้กาํหนดสทิธใินกระแสเงนิสดตามลาํดบัขั้น 

• การเปรียบเทียบ ผลการวัดมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าของหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีการคํา้ประกันและ

เง่ือนไขที่เหมอืนกนั  

• การทดสอบการคาํนวณใหม่  

 

การทดสอบเพือ่บรรลสุองวตัถปุระสงค ์

 

98. ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมภายในจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ยอดคงเหลือ แต่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ถ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบทั้งสองในเวลาเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบยอดคงเหลือโดยใช้รายการ

เดียวกนั (ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบว่าสญัญาที่ลงนามแล้วได้ถูกเกบ็รักษาและรายละเอยีดของ

เคร่ืองมอืทางการเงินได้ถูกรวบรวมในใบสรปุ) หรือ   

• การทดสอบการควบคุมในกระบวนการการประมาณมูลค่าของผู้บริหาร   
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ชว่งเวลาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี
24

 

 

99. ภายหลังจากประเมินความเสี่ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะกําหนด

ระยะเวลาของการทดสอบการควบคุมและวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ได้วางแผนไว้แล้ว ระยะเวลา

ของแผนการตรวจสอบขึ้ นอยู่กับจาํนวนของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความถี่ของการปฏิบัติการควบคุม 

ความมีสาระสาํคัญของกจิกรรมที่ถูกควบคุมและความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญั 

 

100. ในขณะที่สิ่งที่จาํเป็นในการใช้วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลใน   

งบการเงนิ ณ วันสิ้นปี วิธกีารตรวจสอบที่เกี่ยวกบัคาํรับรองอื่น เช่น ความครบถ้วน และ ความมอียู่จริง 

จะมีประโยชน์เมื่อถูกตรวจสอบในระหว่างงวด ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบการควบคุมอาจจะถูกใช้ใน

ระหว่างงวดสาํหรับรายการที่เกิดขึ้ นเป็นประจํา เช่น การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และการอนุมัติ

ผลิตภัณฑใ์หม่  และอาจจะเป็นประโยชน์มากถ้าได้ทดสอบการปฏบิตัิตามการควบคุมสาํหรับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยรวบรวมหลักฐานตามระดับการอนุมัติรายการสาํหรับตราสารการเงินใหม่ในงวด

ระหว่างกาล  

 

101. ผู้สอบบัญชีอาจจะทําการทดสอบบางอย่างสาํหรับแบบจําลองในงวดระหว่างกาล ยกตัวอย่างเช่น      

การเปรียบเทยีบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาํลองกบัรายการในตลาด  วิธีการตรวจสอบระหว่างกาลอื่นๆ ที่

อาจทาํได้สาํหรับตราสารกับข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการกาํหนด

ราคาจากบุคคลภายนอก  

 

102. การใช้คุลยพินิจที่สาํคัญส่วนใหญ่จะถูกทดสอบใกล้วันสิ้นปี หรือ ณ วันสิ้นปี 

 การประเมินมูลค่าสามารถเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในเวลาสั้น ๆ  ทําให้ยากที่จะ

เปรียบเทยีบและกระทบยอดของงวดระหว่างกาลกบัข้อมูล ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 กจิการอาจจะทาํรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิเป็นปริมาณมากขึ้นในช่วงระหว่างกาลและสิ้นปี 

 อาจมกีารปรับปรงุรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยบคุคลภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี และ 

 อาจมกีารทาํรายการที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํในช่วงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 

 

 

                                                            
24

 ย่อหน้า 11 -12  และ 22-23 ใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดข้อกาํหนดเม่ือผู้สอบบัญชีปฏบิัตงิานตรวจสอบระหว่างกาลและ

อธบิายหลักฐานการสอบบญัชีทีส่ามารถใช้ได้
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วิธีการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความครบถว้น ความถูกตอ้ง ความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง และสิทธิและภาระ

ผกูพนั 

 

103. วิธีการตรวจสอบหลายวิธีของผู้สอบบัญชีสามารถใช้ตอบสนองสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้ 

ตัวอย่างเช่น วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความมีอยู่จริงของยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด จะสามารถ

ตอบสนองรายการแต่ละประเภทที่เกดิขึ้นจริง และยังอาจจะช่วยในการกาํหนดวิธกีารตรวจสอบการตัด

ยอดได้ เพราะเคร่ืองมือทางการเงินเกิดจากสญัญาตามกฏหมาย และด้วยการตรวจสอบความถูกต้อง

ของการบันทึกรายการ ผู้สอบบัญชีจึงสามารถตรวจสอบความมีอยู่จริง และรวบรวมหลักฐานเพ่ือ

สนับสนุนสิ่งที่เกดิขึ้นและสทิธแิละภาระผูกพันที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในเวลาเดียวกนั และยืนยัน

ว่ารายการได้ถูกบนัทกึในงวดบญัชีที่ถูกต้อง 

 

104. วิธกีารตรวจสอบหลายวิธนีั้นอาจจะสามารถให้หลักฐานเพ่ือสนับสนุนเร่ืองความครบถ้วน ความถูกต้อง

และความมอียู่จริงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถงึ 

• การขอคํายืนยัน
25

  จากบุคคลภายนอกสาํหรับบัญชีธนาคาร รายการค้า และรายการทรัพย์สิน 

สามารถทาํได้โดยการขอคาํยืนยันโดยตรงกบัคู่สญัญา (รวมถงึการใช้หนังสอืยืนยันยอดธนาคาร) 

โดยที่หนังสอืตอบกลับได้ถูกส่งมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง  อีกทางเลือกหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ อาจจะ

ได้รับจากระบบงานของคู่สัญญาผ่านทางการป้อนข้อมูล ( A Data Feed )  หากเป็นเช่นนั้น 

ผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณาประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานจากการยืนยัน โดยการประเมิน

การควบคุมเพ่ือป้องกนัการดดัแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดส่งหนังสอืยืนยนั ถ้าไม่ได้

รับหนังสือยืนยัน ผู้สอบบัญชีอาจจะได้รับหลักฐานจากการสอบทานสัญญาและทดสอบการ

ควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรกต็าม หนังสอืยืนยันยอดจากภายนอก บ่อยคร้ังไม่สามารถให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกบัมูลค่าที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้แต่อาจจะช่วยในการ

พิจารณาสญัญาประกอบอื่นๆ  

• การสอบทานรายงานกระทบยอดหรือการป้อนข้อมูลที่ได้รับจากผู้ ดูแลทรัพย์สิน กับรายการที่

บันทึกโดยกิจการอาจจําเป็นต้องมีการประเมินการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์และ

กระบวนการกระทบยอดอัตโนมัติและการประเมินว่ารายการกระทบยอดต่าง ๆ ได้ถูกทาํความ

เข้าใจและแก้ไขอย่างเหมาะสม 

• การสอบทานรายการปรับปรุงบัญชีและการควบคุมการบันทึกบัญชีของรายการปรับปรุงนั้น 

อาจจะช่วยให้ ตวัอย่างเช่น  

                                                            
25

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคาํยนืยนัจากบคุคลภายนอก เกี่ยวข้องกบัการใช้วิธกีารขอคาํยนืยนัจากบุคคลภายนอกของผู้สอบบัญชี

เพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบญัชีทีเ่ป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐาน

การสอบบญัชี ดู the Staff Audit Practice Alert, Emerging Practice Issues Regarding the Use of External Confirmations in an Audit of 

Financial Statements, issued in November 2009 
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O การพิจารณาว่ารายการปรับปรงุทาํโดยพนกังานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํได้ 

O การพิจารณารายการปรับปรงุที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมในช่วงสิ้นงวด ช่ึงอาจจะเกี่ยวข้องกบั

ความเสี่ยงจากการทุจริต  

 การอ่านแต่ละสญัญาและการสอบทานการจัดทาํเอกสารหลักฐานสนับสนุนของรายการที่เกี่ยวข้อง

กับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ รวมถึงบันทึกทางบัญชี ซ่ึงเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริง   

สิทธิและภาระผูกพัน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจะอ่านแต่ละสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน  และสอบทานการจัดทาํเอกสารหลักฐานสนับสนุน รวมถึงรายการลงบัญชีที่จัดทาํ   

ณ วันที่ทาํสัญญา และอาจสอบทานรายการลงบัญชีที่จัดทาํหลังวันที่ในงบการเงินเพ่ือพิสูจน์    

การประเมินมูลค่า การปฏบัิติเช่นนี้ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า บัญชีได้ระบุและสะท้อนความ

ซับซ้อนที่สืบเนื่องจากรายการอย่างครบถ้วนหรือไม่ ข้อตกลงทางกฎหมายและความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องจาํเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากผู้เช่ืยวชาญเพ่ือรับรองว่าสทิธมิอียู่จริง 

 การทดสอบการควบคุม ตัวอย่างเช่น การปฏบิตัติามการควบคุมซํา้  

 การสอบทานระบบการจัดการข้อร้องเรียนของกจิการ รายการที่ไม่ได้บันทกึอาจทาํให้กจิการไม่ได้

ชาํระเงนิแก่คู่สญัญา ซ่ึงอาจตรวจพบโดยการสอบทานข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

  การสอบทานข้อตกลงหลักเพ่ืออนุญาตให้มกีารหักกลบ (master netting arrangements) เพ่ือระบุ

เคร่ืองมอืทางการเงินที่ไม่ได้บันทกึ 

 

105. วิธีการเหล่านี้ สาํคัญต่อเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดโดยเฉพาะ เช่น อนุพันธ์ทางการเงิน หรือการ

รับประกนั เพราะว่าเคร่ืองมอืทางการเงนิเหล่านั้นอาจไม่ได้มีเงินลงทุนเร่ิมแรกสงู ซ่ึงหมายความว่า เป็น

การยากที่จะระบุความมีอยู่จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ทางการเงินแฝงมักจะ

รวมอยู่ในเคร่ืองมอืที่มใิช่เคร่ืองมอืทางการเงิน ซ่ึงอาจไม่ได้รวมไว้ในวธิตีรวจสอบการยนืยนัยอด 

 

การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

 

ขอ้กาํหนดของรายงานทางการเงิน 

 

106. แม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรตามรายงานทางการเงิน ปกติใช้ลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรม 

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชี

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยปกติแล้วหมายความว่า ปริมาณและรายละเอยีดของการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงนิที่กาํหนดจะเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าเพ่ิมขึ้น ความแตกต่างระหว่าง

ระดบัในลาํดบัขั้นอาจต้องใช้ดุลยพินิจ 
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107. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ประโยชน์จากการทาํความเข้าใจความสมัพันธร์ะหว่างเคร่ืองมือทางการเงินกบัลาํดับ

ขั้นมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

และระดับของวิธีการตรวจสอบที่ใช้จะเพ่ิมขึ้ นเมื่อระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าเพ่ิมขึ้ น การใช้

ข้อมูลนาํเข้าระดับ 3 และระดับ 2 บางส่วน จากลาํดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมอาจช่วยหาระดับความไม่

แน่นอนของการวัดผล  ข้อมูลนําเข้าระดับ 2 มีหลายวิธีในการได้มาจนเข้าใกล้ข้อมูลนําเข้าระดับ 3 

ผู้สอบบัญชีอาจจะประเมินหลักฐานที่มีอยู่และทาํความเข้าใจทั้งลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม และ    

ความเสี่ยงของความลําเอียงของผู้บริหารในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในลําดับขั้นของ   

มูลค่ายุตธิรรม 

 

108. ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540
26

 ผู้สอบบญัชีพิจารณานโยบายการประเมินมูลค่าของกจิการและ

วิธกีารใช้สาํหรับข้อมูลและข้อสมมติในการประเมินมูลค่า ในหลายกรณ ีแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องไม่ได้กาํหนดวิธีสาํหรับการประเมินมูลค่า เมื่อพบว่ามีกรณีนี้  ประเดน็ที่ผู้สอบบัญชีต้องทาํ

ความเข้าใจคอื ผู้บริหารประเมนิมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงนิอย่างไร ตัวอย่าง 

 ผู้บริหารมีนโยบายการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการหรือไม่ หากมี เทคนิคการประเมินมูลค่า

เคร่ืองมอืทางการเงินที่ใช้มกีารบนัทกึสอดคล้องตามนโยบายที่กาํหนดหรือไม่ 

 แบบจาํลองใดที่อาจก่อให้เกดิความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

สงูที่สดุ 

 ผู้บริหารพิจารณาความซับซ้อนของการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินอย่างไรเมื่อเลือก

เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เฉพาะเจาะจง 

 มีความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ สูงกว่าหรือไม่            

อันเนื่องมาจากผู้บริหารพัฒนาแบบจําลองภายในบริษัทเพ่ือใช้ประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงิน หรือแตกต่างจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้โดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงนิที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

 ผู้บริหารใช้แหล่งข้อมูลของการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่มอียู่แล้วหรือไม่ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการนาํวิธีการประเมินมูลค่ามาใช้ มีทักษะและความเช่ียวชาญที่

เหมาะสมหรือไม่ รวมถงึผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารมส่ีวนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่  

 มข้ีอบ่งช้ีของความลาํเอยีงของผู้บริหารในการเลือกวธิกีารประเมนิมูลค่าที่จะนาํมาใช้หรือไม่ 

 

 

 

 

                                                            
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 8 (ค)   
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การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมิน

มลูค่า 

 

109. เมื่อประเมินเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้โดยกจิการมีความเหมาะสมตามสถานการณห์รือไม่และมีการ

ควบคุมวธิกีารประเมนิมูลค่าหรือไม่ ปัจจยัที่ต้องพิจารณาโดยผู้สอบบญัชีอาจประกอบด้วย 

 วิธีการประเมินมูลค่าเป็นวิธทีี่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดอื่นๆ ใช้กนัโดยทั่วไปหรือไม่ และได้ถูกพิสจูน์

มาแล้วในอดตีว่าให้ประมาณการที่เช่ือถอืได้ของราคาที่ได้จากรายการในตลาด 

 วิธีการประเมินมูลค่าได้ดําเนินการตามที่ ต้องการหรือไม่ การออกแบบไม่มี ข้อบกพร่อง 

โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขร้ายแรง วิธีการประเมินมูลค่าได้รับการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

อย่างเที่ยงธรรมหรือไม่ ข้อบ่งชี้ ข้อบกพร่องประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงที่ขัดแย้งกนัเมื่อเทยีบ

กบัข้อมูลอ้างองิ 

 วิธีการประเมินมูลค่าได้พิจารณาความเสี่ยงสืบเนื่องของเคร่ืองมือทางการเงินที่ประเมินมูลค่า 

รวมถึงความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา และความเสี่ยงเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินในกรณีของ

การประเมนิมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ หรือไม่  

 วิธีการประเมินมีการปรับมาตรฐานตามตลาดอย่างไร รวมถึงความอ่อนไหวของวิธีการประเมิน

มูลค่าต่อการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร 

 ตัวแปรตลาดและข้อสมมติฐานที่ใช้สอดคล้องกันหรือไม่ และเงื่อนไขใหม่แสดงให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงในวิธกีารประเมนิมูลค่า ตัวแปรตลาด หรือข้อสมมติฐานอื่นที่ใช้หรือไม่ 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแสดงให้เห็นว่า การประเมินมูลค่า จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ

หากเปล่ียนแปลงข้อสมมตเิพียงเลก็น้อยหรือปานกลาง หรือไม่ 

 โครงสร้างองค์กร เช่น การดาํรงอยู่ของหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาแบบจาํลอง

เพ่ือประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลนําเข้าระดับ 3 

ตัวอย่างเช่น หน้าที่งานพัฒนาแบบจาํลองซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตกลงเร่ืองการตั้งราคา มีความเป็น

กลางน้อยกว่าหน้าที่งานที่แยกจากหน่วยงานที่ทาํธุรกรรม ทั้งระดบัหน่วยงานและองค์กร 

 ความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาและการนําเทคนิคการ

ประเมินมูลค่ามาใช้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับแบบจาํลองที่อาจได้รับการ

พัฒนาใหม่ ผู้สอบบัญชี (หรือผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี) อาจพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าวิธี

หนึ่งหรือมากกว่าหน่ึงวิธโีดยอิสระ เพ่ือเปรียบเทยีบผลลัพธท์ี่ได้กับผลลัพธจ์ากวิธกีารประเมินที่

ผู้บริหารใช้ 

 

 

 

 



 

47 
 

ความเสี่ยงที่มนีัยสาํคัญ 

 

110. กระบวนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีอาจช่วยให้ผู้สอบบญัชีระบุความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญอย่าง

หนึ่งหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อสถานการณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่งต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

 การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความไม่แน่นอนสงู (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนาํเข้าที่ไม่สามารถ

สงัเกตได้
27

)  

 ขาดหลักฐานที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการประเมนิมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงนิของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารขาดความเข้าใจในเคร่ืองมือทางการเงินหรือ ขาดความชาํนาญที่จาํเป็น และเหมาะสมต่อ

การประเมนิมูลค่าเคร่ืองมอืเหล่านี้อย่างเหมาะสม รวมถงึไม่สามารถกาํหนดได้ว่าการปรับปรงุการ

ประเมนิมูลค่ามคีวามจาํเป็นหรือไม่ 

 ผู้บริหารขาดความเข้าใจข้อกาํหนดที่ซับซ้อนในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ

วัดผลและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่สามารถตัดสนิใจใน

เร่ืองที่ต้องใช้ข้อกาํหนดเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

 ความมีนัยสาํคัญของการปรับปรุงผลลัพธ์จากวิธีการประเมินมูลค่า เมื่อแม่บทการรายงานทาง

การเงนิที่เกี่ยวข้องกาํหนดหรืออนุญาตให้มกีารปรับปรงุนั้น 

 

111. สาํหรับประมาณการทางบัญชีที่ทาํให้ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญเพ่ิมขึ้น นอกจากวิธีการตรวจสอบเน้ือหา

สาระอื่นที่ใช้ตามข้อกาํหนดมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 แล้ว มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540
28

 

ยงักาํหนดให้ผู้สอบบญัชีประเมนิดังต่อไปนี้  

(ก) วิธทีี่ผู้บริหารพิจารณาข้อสมมติฐานหรือผลลัพธอ์ื่นที่เป็นทางเลือก และเหตุผลที่ปฏเิสธข้อสมมติ

และผลลัพธ์นั้น หรือวิธีที่ผู้บริหารระบุความไม่แน่นอนของการวัดค่าในการตั้งประมาณการทาง

บญัชี 

(ข) ข้อสมมตฐิานที่มนัียสาํคัญที่ผู้บริหารใช้มคีวามสมเหตสุมผล และ 

(ค) เมื่อเกี่ยวข้องกบัความสมเหตสุมผลของข้อสมมติฐานที่มนีัยสาํคัญที่ผู้บริหารใช้ หรือการนาํแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม เจตนาของผู้บริหารที่จะดาํเนินตาม

แนวทางการปฏบัิตเิฉพาะและความสามารถที่จะปฏบิตัไิด้ 

 

                                                            
27

 เมื่อผู้สอบบัญชกีาํหนดว่าความไม่แน่นอนของประมาณการสงูสดุทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่ซบัซ้อน อาจส่งผลต่อ

ความความเสี่ยงที่มนีัยสาํคัญ มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540 กาํหนดให้ผู้สอบบญัชีต้องปฏบิัตงิานตรวจสอบสอบเนี้อหาสาระและประเมิน

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการทางบญัช ีดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 

11 15 และ 20 

28
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 15(ก)-(ข)   
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112. เมื่อตลาดไม่มีสภาพคล่อง การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์อาจทาํให้เปล่ียนวิธีการประเมินมูลค่าด้วย

ราคาตลาดเป็นการประเมินมูลค่าด้วยแบบจาํลอง หรืออาจเปล่ียนจากการใช้แบบจาํลองหนึ่งไปเป็นอีก

แบบจาํลองหนึ่ง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจทาํได้ยาก หากผู้บริหารไม่มี

นโยบายก่อนที่จะเกิดการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารอาจไม่มีความเชี่ยวชาญที่จําเป็นต่อการพัฒนา

แบบจาํลองในภาวะเร่งด่วนหรืออาจไม่ได้เลือกวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมตามสถานการณ์ แม้ว่า

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้จะคงที่แล้ว ผู้บริหารกย็ังจาํเป็นต้องทดสอบความเหมาะสมของเทคนิค

การประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้  เทคนิคการประเมินมูลค่าอาจถูกเลือกได้ทนัเวลาเม่ือมีข้อมูลตลาดที่สมเหตุสมผล แต่อาจ

ไม่ให้วิธกีารประเมนิมูลค่าที่สมเหตสุมผลเมื่อเกดิแรงกดดนัที่ไม่ได้คาดการณไ์ว้ 

 

113. ข้อสงสยัต่อความลาํเอยีงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เพ่ิมขึ้นตามความไม่แน่นอนของ

การประเมินมูลค่าและระดับความไม่แน่นอนของการวัดผล ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจมีแนวโน้มที่จะ

เพิกเฉยต่อข้อสมมติฐานหรือข้อมูลตลาดที่สามารถเกบ็ได้จากการสังเกตการณ์และใช้แบบจําลองที่

พัฒนาภายในขึ้นเอง หากแบบจาํลองนั้นให้ผลลัพธท์ี่น่าพอใจมากกว่า แม้จะไม่มีความตั้งใจที่จะทุจริต 

กอ็าจมีแรงจูงใจโดยธรรมชาติ ให้เกดิการตัดสนิใจอย่างมีอคติเพ่ือให้ได้ผลลัพธน่์าพอใจที่สดุซ่ึงอาจจะ

เป็นแบบช่วงมากกว่าแบบจุด ซ่ึงสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมากกว่า      

การเปล่ียนวิธกีารประเมินมูลค่าทุกงวดโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและเหมาะสมอาจเป็นข้อบ่งช้ีของความ

ลาํเอยีงของผู้บริหาร แม้ว่าบางกรณ ีความลาํเอยีงของผู้บริหารจะแฝงอยู่ในการตัดสนิใจที่ไม่เป็นกลางที่

เกี่ยวข้องกบัการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หากมีเจตนาที่จะทาํให้เข้าใจผิด ความลาํเอยีงของ

ผู้บริหารถอืว่าทุจริต 

 

การพฒันาหลกัการตรวจสอบ 

 

114. ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของผู้บริหาร และในการตอบสนองต่อการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญตามที่กล่าวในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 540
29

 ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามวิธีการต่อไปนี้หนึ่งวิธหีรือมากกว่า โดยพิจารณา

ลักษณะของประมาณการทางบญัชี 

(ก) ทดสอบวิธีที่ ผู้บริหารตั้งประมาณการทางบัญชีและข้อมูลที่ใช้ในการต้ังประมาณการ (รวมถึง

วิธกีารประเมนิมูลค่าที่ใช้โดยกจิการในการประเมนิมูลค่า)  

(ข) ทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมการตั้งประมาณการทางบญัชี พร้อมกบั

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสม 

                                                            
29

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 12-14 
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(ค) คิดค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงเพ่ือประเมนิค่าประมาณการของผู้บริหาร 

(ง) พิจารณาว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ประมาณการบญัชีหรือไม่ 

 

ผู้สอบบัญชีจาํนวนมากพบว่า การผสมผสานการทดสอบวิธีประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของ

ผู้บริหาร ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า และการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ

ควบคุม เป็นวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ขณะที่เหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน       

งบการเงินอาจให้หลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ปัจจัยอื่นอาจ

จาํเป็นต้องพิจารณาเพ่ือระบุการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
30

 

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถทดสอบวิธีการตั้งประมาณการของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะคิด

ค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง 

 

115. ตามที่กล่าวในส่วนที่ 1 ในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ ผู้บริหารอาจ 

 ใช้ประโยชน์จากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

 รวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาการประมาณการของตนเองโดยใช้หลายวิธกีาร รวมถงึแบบจาํลอง 

 ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญในการประมาณการ 

 

ผู้บริหารอาจใช้หลายวิธเีหล่าน้ีด้วยกนั ตวัอย่างเช่น ผู้บริหารมกีระบวนการตั้งราคาของตนเอง แต่ใช้การ

กาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพ่ือยนืยนัมูลค่าของตน 

 

ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ผูบ้ริหารใชก้ารกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

 

116. ผู้บริหารอาจใช้ประโยชน์จากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่ให้บริการการตั้งราคา

หรือนายหน้าในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ การทาํความเข้าใจวิธีใช้ข้อมูลของ

ผู้บริหารและวิธีการทํางานของหน่วยงานที่ให้บริการการต้ังราคาจะช่วยผู้สอบบัญชีในการกําหนด

ลักษณะและขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบที่จาํเป็นได้ 

 

117. เร่ืองต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องเมื่อผู้บริหารใช้การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

 ประเภทของการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก ราคาจากบุคคลภายนอกบางแหล่งมีข้อมูล

เกี่ยวกบักระบวนการจาํนวนมากที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ให้บริการการตั้งราคา มักจะให้

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธี ข้อสมมติ และข้อมูลที่ใช้ประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินทางด้าน

                                                            
30

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ให้ตวัอย่างปัจจยับางอย่างทีอ่าจเกี่ยวข้อง   
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สนิทรัพย์ ในทางกลับกนันายหน้ามกัจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลนาํเข้า และข้อสมมติที่ใช้ในการ

กาํหนดราคา หรือให้อย่างจาํกดั 

 ลักษณะปกติของข้อมูลนาํเข้าที่ใช้และความซับซ้อนของเทคนิคการประเมินมูลค่า ความเช่ือถอืได้

ของราคาที่ได้จากการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเกบ็ข้อมูล

โดยการสังเกตการณ์ของข้อมูลนําเข้ารวมถึง ระดับของข้อมูลนําเข้า  (ในลําดับขั้นของมูลค่า

ยุติธรรม) และความซับซ้อนของระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่

เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ความเช่ือถือได้ของราคาสาํหรับการลงทุนในหุ้นทุนที่มีการซ้ือขายใน

ตลาดซื้ อขายคล่องจะมากกว่าราคาหุ้นกู้เอกชนที่มีการซื้ อขายในตลาดซ้ือง่ายขายคล่อง (liquid 

market) ซ่ึงไม่ได้ซ้ือขายกัน ณ วันที่วัดมูลค่า ซึ่งเช่ือถือได้มากกว่าหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์คํ้า

ประกนัซ่ึงประเมนิมูลค่าด้วยแบบจาํลองกระแสเงนิสดคิดลด 

 ความน่าเช่ือถือและประสบการณ์ของการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การ

กาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท

และเป็นที่รู้กนัโดยทั่วไป แต่อาจไม่มีประสบการณ์กบัเคร่ืองมือทางการเงินชนิดอื่น ประสบการณ์

ที่มกีบัการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกในอดตีของผู้สอบบัญชีอาจเกี่ยวข้องได้ในกรณนีี้ 

 ความเที่ยงธรรมของกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น หากราคาที่ผู้บริหารใช้มาจาก

คู่สญัญาอย่าง นายหน้า ซ่ึงขายเคร่ืองมือทางการเงินให้กบักจิการ หรือกจิการอื่นที่มีความสมัพันธ์

ใกล้ชิดกบักจิการที่ตรวจสอบ ราคาอาจไม่มคีวามน่าเช่ือถอื 

 การควบคุมการใช้การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกของกิจการ ระดับของการควบคุมของ

ผู้บริหารที่มีอยู่เพ่ือประเมินความเช่ือถือได้ของราคาจากบุคคลภายนอก จะกระทบต่อความ

เช่ือถอืได้ของการวดัมูลค่ายุตธิรรม ตวัอย่างเช่น ผู้บริหารอาจมกีารควบคุมเพ่ือ 

○ สอบทานและอนุมัติการใช้การกําหนราคาจากบุคคลภายนอกรวมถึงพิจารณาช่ือเสียง 

ประสบการณแ์ละความเที่ยงธรรมของแหล่งข้อมูลราคาจากบุคคลภายนอก 

○ กาํหนดความครบถ้วน ความเกี่ยวข้อง และความถูกต้องของราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ราคา 

 การควบคุมการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก การควบคุมและกระบวนการประเมินมูลค่า

สําหรับส่วนได้เสียประเภทสินทรัพย์ของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น การกําหนดราคาจาก

บุคคลภายนอกอาจมีการควบคุมที่เข้มงวดในการประเมินราคา รวมถึง การใช้กระบวนการที่เป็น

ระบบสาํหรับลูกค้า ทั้งด้านซ้ือและขาย เพ่ือเปรียบเทยีบกับราคาที่ได้จากการกาํหนดราคา เมื่อมี

หลักฐานที่เพียงพอ ซ่ึงอาจจะสามารถทําให้การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกเป็นราคาที่

ถูกต้องมากขึ้นเพ่ือให้ใกล้เคียงกบัข้อมูลที่มอียู่ให้แก่ผู้มส่ีวนร่วมในตลาด  
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118. วิธีที่เป็นไปได้เพ่ือรวบรวมหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกาํหนดราคาของบุคคลภายนอก อาจรวมถึง

ต่อไปนี้ 

• สาํหรับข้อมูลนาํเข้าระดบั 1 เปรียบเทยีบข้อมูลการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกกบัราคาตลาด

ที่สามารถสงัเกตได้ 

• การทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ให้โดยการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกบั

การควบคุมการกําหนดราคาและกระบวนการ วิธีการประเมินมูลค่า ข้อมูลนําเข้าและ            

การตั้งสมมตฐิานเหล่าน้ัน 

• การทดสอบการจัดการการควบคุมที่มีอยู่ในสถานที่ที่จะประเมินความน่าเช่ือถอืของข้อมูลจากการ

กาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก เพ่ือทาํความเข้าใจและทดสอบ    

การควบคุมและกระบวนการ วิธีการประเมินมูลค่า ข้อมูลนาํเข้า และการตั้งสมมติฐานที่ถูกใช้ใน

สนิทรัพยแ์ต่ละประเภทหรือเคร่ืองมอืทางการเงนิเฉพาะของดอกเบี้ย 

• ประเมินว่าราคาที่ได้จากกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอก สามารถเช่ือถือได้กับราคาจากแหล่ง 

การตั้งราคาอื่น เช่น ประมาณการของกจิการหรือประมาณการของผู้สอบบัญชีเอง 

 ประเมนิความสมเหตสุมผลของวิธกีารประเมนิมูลค่า ข้อสมมตฐิานและข้อมูลนาํเข้า 

 พัฒนาประมาณการแบบช่วงหรือแบบจุดสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิบางประเภทที่มีการกาํหนด

ราคาจากบุคคลภายนอกและประเมินว่าผลลัพธท์ี่ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในแต่ละประเภท 

 ได้รับรายงานของผู้สอบบญัชีที่ครอบคลุมการควบคุมเพ่ือความถูกต้องของราคา
31

 

 

119. ราคาที่ได้รับจากหน่วยงานการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกหลายๆ แห่ง อาจให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการวัดค่า ความหลากหลายของราคาอาจแสดงให้เห็นความไม่

แน่นอนในการวัดค่าสูง และอาจแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงเลก็น้อยในข้อมูลและข้อสมมติฐาน  ช่วงแคบอาจแสดงความไม่แน่นอนของการวัดค่าที่  

ตํ่ากว่าและอาจแสดงว่ามีความอ่อนไหวน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลและข้อสมมติฐาน แม้ว่าการ

ได้รับราคาจากหลายแหล่งที่มาอาจจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อพิจารณาเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีข้อมูลใน ระดับที่ 2 หรือ ระดบัที่ 3 ของลาํดับขั้นมูลค่ายุตธิรรม แต่การได้รับราคาจากหลาย

แหล่งที่มาไม่น่าจะเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นเพราะ 

(ก) ข้อมูลราคาจากหลายแหล่งอาจจะใช้แหล่งการกาํหนดราคาที่เหมอืนกนัและ 

                                                            
31

 หน่วยงานบริการกาํหนดราคาบางแห่ง อาจให้รายงานสาํหรับผู้ใช้ข้อมูล เพื่ออธบิายการควบคุมที่ใช้เพ่ือให้ข้อมูลราคา นั้นคอื รายงานทีท่าํขึ้น

ตามมาตรฐานงานทีใ่ห้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ต่อการควบคมุขององค์กรทีใ่หบ้ริการ ผู้บริหารอาจร้องขอและผู้สอบ

บญัชีอาจได้รับรายงาน รายงานดงักล่าวทาํขึ้นเพ่ือทาํความเข้าใจว่าข้อมูลราคาที่ทาํขึ้นและประเมนิว่าการควบคุมในหน่วยงานบริการกาํหนดราคา

สามารถเชื่อถอืได้หรือไม่ 
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(ข) การทาํความเข้าใจข้อมูลนาํเข้าที่หน่วยงานกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกใช้ในการกาํหนดราคา

อาจมคีวามจาํเป็นเพ่ือที่จะจัดหมวดหมู่เคร่ืองมอืทางการเงนิในลาํดับขั้นมูลค่ายุตธิรรม 

 

120. ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีอาจจะไม่สามารถทาํความเข้าใจในกระบวนการที่ใช้ในการกาํหนดราคา

รวมทั้งวิธกีารควบคุมกระบวนการการกาํหนดราคาที่เช่ือถอืได้ หรืออาจจะไม่สามารถเข้าถึงแบบจาํลอง 

รวมทั้งข้อสมมติฐานและปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ ในกรณีเช่นน้ีผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะดาํเนินการเพ่ือ

พัฒนาประมาณการแบบจุดหรือช่วงที่จะประเมินประมาณการแบบจุดของผู้บริหารในการตอบสนอง

ความเสี่ยงที่ได้ประเมนิไว้ 

 

ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ผูบ้ริหารประมาณการมลูค่ายุติธรรมโดยใชแ้บบจาํลอง 

 

121. ย่อหน้าที่ 13 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชี ทดสอบกระบวนการ

ของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี การประเมินวิธีการที่ใช้วัดมูลค่ามีความเหมาะสมใน

สถานการณ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสมในแง่ของวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า  

ตามแม่บทการรายงานทางการเงนิที่ใช้บงัคับ 

 

122. ไม่ว่าผู้บริหารได้ใช้การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก หรือกําลังดําเนินการประเมินด้วยตัวเอง 

แบบจาํลองนี้ มักจะใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ข้อมูลนาํเข้าในระดับที่ 2 และ

ระดับที่ 3 ของลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ในการกาํหนดระยะเวลา ลักษณะและขอบเขต วิธกีารตรวจสอบ

สูตรคํานวณของผู้สอบบัญชี อาจพิจารณาข้อสมมติฐาน วิธีการและข้อมูลที่ใช้ในแบบจําลอง เมื่อ

พิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้ น เช่นผู้ที่ใช้ข้อมูลนําเข้าระดับ 3 การทดสอบทั้งสาม

ประเภทอาจเป็นแหล่งที่มีประโยชน์ของหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม เมื่อแบบจาํลองมีทั้งง่าย

และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น การคาํนวณราคาพันธบัตรบางอย่าง หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

จากการมุ่งเน้นสมมตฐิานและข้อมูลที่ใช้ในแบบจาํลอง อาจจะเป็นหลักฐานที่มปีระโยชนม์ากกว่า 

 

123. การทดสอบแบบจาํลองสามารถทาํได้โดยสองวิธหีลัก 

(ก) ผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบแบบจาํลองของผู้บริหารโดยพิจารณาความเหมาะสมของแบบจาํลอง

ที่ ผู้บริหารใช้ ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ ใช้และความถูกต้องทาง

คณติศาสตร์  

(ข) ผู้สอบบัญชีสามารถพัฒนาประมาณการของตัวเองและจากน้ันเปรียบเทยีบการประเมินมูลค่าของ

ผู้สอบบญัชีกบัของกจิการ 
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124. เมื่อการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินขึ้ นอยู่กับข้อมูลนําเข้าที่ไม่สามารถสังเกตได้ (นั่นคือ

ระดบั 3) สิ่งที่ผู้สอบบญัชีควรพิจารณาอาจรวมถงึ ตวัอย่างเช่น ผู้บริหารสนับสนุนสิ่งต่อไปนี้อย่างไร 

 การระบแุละลักษณะของผู้มสี่วนร่วมในตลาดที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 วิธกีารกาํหนดการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้  

 การปรับเปล่ียนข้อสมมติฐานของตัวเองเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการใช้ข้อสมมติฐานของ     

ผู้มส่ีวนร่วมในตลาด  

• ข้อมูลที่ดทีี่สดุที่มอียู่ในสถานการณน์ั้นได้ถูกนาํมารวม  

 ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์เหมาะสม ข้อสมมติฐานของผู้บริหารได้ถูกเปรียบเทียบกับรายการที่

คล้ายคลึงกนัอย่างไร 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจาํลองเมื่อมีการใช้ปัจจัยที่ไม่สามารถสงัเกตได้และไม่ว่าจะ

ทาํรายการปรับปรงุหรือไม่ เพ่ือพิจารณาความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่า 

 

125. นอกจากนี้  ความรู้ในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี ความรู้ เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาด ความเข้าใจของ

การประเมินมูลค่าของหน่วยงานอื่น ๆ (โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวช้ีวัดราคา เป็นตัวบอกว่าการทดสอบการประเมินมูลค่าของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาการประเมิน

มูลค่าโดยรวมสมเหตสุมผลหรือไม่ หากการประเมินมูลค่าแต่ละคร้ังดูเหมือนจะเกนิจริงหรือระมัดระวัง

มากเกนิไปอย่างสมํ่าเสมอ อาจเป็นตวัช้ีวดัความมอีคตขิองผู้บริหาร 

 

126. เมื่อขาดหลักฐานภายนอกที่สามารถสงัเกตได้ เป็นสิ่งสาํคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลที่ได้รับแต่งต้ังจาํต้องเข้าใจความคิดของผู้บริหาร ในการประเมินมูลค่าและหลักฐานที่ใช้สนับสนุน

การประเมินมูลค่าเหล่านี้   ในกรณีเช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องประเมินว่าได้มีการสอบทานอย่าง

ละเอียดและมีการพิจารณาประเด็นรวมทั้งเอกสารใด ๆ ในทุกระดับการจัดการที่เหมาะสมภายใน

องค์กร รวมทั้งผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

127. เมื่อตลาดกลายเป็นไม่เคล่ือนไหว หรือไม่มีที่ตั้งหรือมีข้อมูลนาํเข้าที่ไม่สามารถสงัเกตได้ การประเมิน

มูลค่าของผู้บริหารอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้น และตรวจสอบได้น้อยและเป็นผลให้อาจจะเช่ือถือได้

น้อย ในกรณีดังกล่าวผู้ สอบบัญชีอาจต้องตรวจสอบแบบจําลอง โดยการทดสอบประสิทธิภาพการ

ควบคุมของกจิการร่วมกบัการประเมินการออกแบบและการดาํเนินการของแบบจาํลอง การทดสอบข้อ

สมมติฐานและข้อมูลที่ใช้ในแบบจาํลองและเปรียบเทยีบผลลัพธท์ี่ได้กับประมาณการแบบจุดหรือแบบ

ช่วงที่พัฒนาโดยผู้สอบบญัชีหรือการกาํหนดราคาของบคุคลภายนอก
32

 

                                                            
32

 มาตรฐารการสอบบญัชี รหัส 540 ย่อหน้า 13(ง) อธบิายข้อกาํหนดเม่ือผู้สอบบญัชีพัฒนาช่วงเพ่ือประเมนิการประมาณการแบบจุดของ

ผู้บริหาร เทคนิคการประเมนิมูลค่าพัฒนาโดยบุคคลภายนอกหรือถูกใช้โดยผู้สอบบัญชี อาจ มบีางสถานการณต้์องใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบญัชีซ่ึง

ต้องปฏบิตัิตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 620 
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128. มีแนวโน้มว่าในการทดสอบข้อมูลนาํเข้าที่กิจการใช้ในการประเมินมูลค่า
33

 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนําเข้า

ดังกล่าวมีการแบ่งประเภทในลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ผู้สอบบญัชียังจะต้องได้รับหลักฐานเพ่ือสนับสนุน

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่จําเป็นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น วิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระของผู้สอบบัญชีเพ่ือประเมินว่าข้อมูลนาํเข้าที่นาํไปใช้ในการประเมินมูลค่าของ

กิจการ (เป็นข้อมูลนาํเข้า ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3) มีความเหมาะสมและทดสอบการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของกิจการ มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของผู้สอบบัญชี ว่าได้เปิดเผยข้อมูลโดย

ถูกต้องตามที่ควร 

 

ประเมนิความสมเหตสุมผลของสมมตฐิานที่ผู้บริหารใช้ 

 

129. สมมติฐานที่ใช้ในแบบจําลองอาจจะถือว่ามีนัยสําคัญ ถ้าการเปล่ียนแปลงอย่างสมเหตุสมผลใน

สมมติฐานมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน
34

 ผู้บริหารอาจจะ

พิจารณาทางเลือกของข้อสมมติฐานหรือผลลัพธ์โดยการดาํเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว การขยาย

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกบัสมมติฐานที่มอีทิธพิลขึ้นอยู่กบัระดบัของความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าและอาจ

ทาํให้ผู้สอบบัญชีสรปุว่ามคีวามเสี่ยงที่มสีาระสาํคัญ เช่น ในกรณขีองข้อมูลนาํเข้าระดบั 3 

 

130. วิธีการตรวจสอบข้อสมมติฐานของผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลนาํเข้าที่ใช้ในแบบจาํลองการประเมินมูลค่า 

ควรประเมนิสิ่งต่อไปน้ี 

 ผู้บริหารได้นาํข้อมูลปัจจัยทางตลาดไปใช้ในการกาํหนดข้อสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากจะ

เป็นการเหมาะสมมากกว่าที่จะใช้ข้อมูลนําเข้าที่สังเกตได้ให้มาก และลดการใช้ข้อมูลนําเข้าที่

สงัเกตไม่ได้ 

 ข้อสมมติฐานของผู้บริหารนั้นสอดคล้องกับสภาพการณ์ในตลาด และ ลักษณะของสนิทรัพย์ทาง

การเงนิหรือหนี้สนิทางการเงนิหรือไม่ 

 แหล่งที่มาของข้อมูลทางตลาดที่นาํมาจัดทาํข้อสมมติฐานนั้นมีความสอดคล้องกันและน่าเชื่อถือ 

หรือไม่ และผู้บริหารมีการเลือกข้อสมมตฐิานอย่างไรจากหลายข้อสมมติฐานที่มีความแตกต่างกนั

ที่ใช้โดยผู้ซ้ือขายในตลาดต่างรายกนั 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวชี้ ให้เหน็ว่าการประเมินมูลค่าน้ันจะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ โดย

ที่ข้อสมมตฐิานนั้นมกีารเปล่ียนเปลงเพียงเลก็น้อยหรือปานกลางหรือไม่ 

                                                            
33

 ดูตวัอย่าง ย่อหน้า 15 ตามาตรฐารการสอบบญัชี รหัส 540 สาํหรับข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกบัการประเมนิข้อสมมตขิองผู้บริหารรที่เกี่ยวกบัความ

เสี่ยงที่มนีัยสาํคญั 

34
 ดู มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540 ย่อหน้า ก107  
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ดูย่อหน้าที่ ก77 ถึง ก83 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 สาํหรับความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

การประเมนิข้อสมมตขิองผู้บริหาร 

 

131. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีถงึการประเมนิของผู้บริหารเกี่ยวกบัอนาคต ควรเป็นไปตามข้อมูลที่มอียู่ ณ 

วันที่มีการประเมนิ เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินอาจก่อให้เกดิผลที่ไม่สอดคล้องกบัการ

ประเมนิที่มคีวามสมเหตสุมผลอยู่แล้ว ณ วนัที่มกีารประเมิน 

 

132. อัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันสามารถปรับเปล่ียนได้ในบางกรณีหากมีสถานการณ์ที่มี

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้ นในการประเมินมูลค่า ซ่ึงจะดีกว่าการปรับเปล่ียนข้อสมมติฐาน ในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีควรให้ความสาํคัญต่ออัตราคิดลด โดยการเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ ยของ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่คล้ายคลึงกันหรือการคาํนวณอัตราดอกเบ้ียจากแบบจาํลองที่

สร้างขึ้นเองอย่างเป็นอสิระ 

 

ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่กิจการใชผู้เ้ชีย่วชาญของผูบ้ริหาร 

 

133. ตามที่ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 ผู้บริหารอาจจ้างผู้เช่ียวชาญในการประเมินราคาเพ่ือประเมินราคา

หลักทรัพย์บางประเภทหรือทั้งหมด ผู้เช่ียวชาญดงักล่าวอาจเป็น นายหน้า วาณชิธนากร ผู้ให้บริการด้าน

การประเมนิราคา หรือ กจิการที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าเฉพาะเร่ือง 

 

134. ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวถึงข้อกาํหนดที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามใน

การประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยผู้บริหาร โดยขอบเขตและวิธีการประเมินนั้นขึ้ นอยู่กับ

ความมีนัยสําคัญของผลงานของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี          

การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้ เช่ียวชาญนั้นจะช่วยผู้สอบบัญชีประเมินว่าราคาหรือมูลค่า 

ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญนั้นให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่เพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ ตวัอย่างของวธิกีารตรวจสอบที่ผู้สอบบญัชีควรปฏบิตั ิมดีงัต่อไปนี้ 

 ประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น 

ความสัมพันธ์กับกิจการ ช่ือเสียงของผู้เชี่ ยวชาญ  และความเป็นที่ รู้ จักในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ในการประเมินผลิตภัณฑ์บางรายการ และความเข้าใจในแม่บทการรายงานทาง

การเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการประเมนิมูลค่า 

 ทาํความเข้าใจในผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น การประเมินความเหมาะสม

ของวิธีการประเมินมูลค่าที่ ผู้เช่ียวชาญใช้ และปัจจัยทางตลาดและข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้

ประกอบการประเมนิมูลค่า 
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 ประเมินความเหมาะสมของการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญเป็นหลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี

ควรให้ความเหมาะสมต่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญในระดับของแต่ละเคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินบางรายการ ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องใช้การคาํนวณมูลค่าอย่างเป็นอิสระ 

หรือใช้ข้อมูลและข้อสมมติฐานที่แตกต่างจากรายการอื่นในการประเมินมูลค่า แล้วเปรียบเทียบ

มูลค่าที่ประเมนิได้กบัมูลค่าที่คาํนวณโดยผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร (ดูย่อหน้าที่ 136-137 ในการ

จดัทาํประมาณการแบบจุด หรือ แบบช่วง) 

 วิธกีารตรวจสอบอื่น อาจประกอบด้วย  

O จัดทาํข้อสมมติฐานที่แตกต่าง เพ่ือให้ได้ข้อสมมติฐานจากแบบจาํลองอื่น แล้วพิจารณาความ

สมเหตสุมผลของข้อสมมตฐิานที่ได้มาดงักล่าว 

O เปรียบเทยีบประมาณการแบบจุดของผู้บริหารกับประมาณการแบบจุดที่ผู้สอบบัญชีคาํนวณ

ได้ เพ่ือพิจารณาว่าประมาณการของผู้บริหารนั้นสงูไปหรือตํ่าไป 

 

135. ผู้เช่ียวชาญอาจจะกาํหนดข้อสมมติฐานที่จะช่วยผู้บริหารในการประมาณการมูลค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ข้อสมมติฐานดังกล่าวจะถือเป็นข้อสมมติฐานของผู้บริหารที่ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

เช่นเดยีวกบัการพิจารณาข้อสมมตฐิานอื่นของผู้บริหาร 

 

การจดัทาํประมาณการแบบจดุ หรือ ประมาณการแบบชว่ง 

 

136. ผู้สอบบัญชีอาจจะพัฒนาเทคนิค วิธีการประเมินมูลค่าและปรับเปล่ียนข้อมูลนาํเข้าและข้อสมมติฐานที่

ใช้ในการประเมินเพ่ือคํานวณหาประมาณการแบบช่วงที่จะใช้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการ

ประเมินของผู้บริหาร ย่อหน้าที่ 106 และ 135 ของคําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้  อาจจะช่วย

ผู้สอบบัญชีในการกาํหนดประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540
35

 ถ้าผู้สอบบัญชีใช้ข้อสมมติฐานที่แตกต่างจากข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ ผู้สอบบัญชีควร

ต้องทาํความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานของผู้บริหารอย่างเพียงพอเพ่ือที่จะพิจารณาถึงผลแตกต่าง

อย่างมีนัยสาํคัญระหว่างการประเมินของผู้สอบบัญชีกบัของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจใช้ผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบญัชีเพ่ือประเมนิความสมเหตสุมผลของการประเมนิของผู้บริหาร 

 

137. ในบางกรณ ีผู้สอบบญัชีอาจสรปุว่าไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสมในการ

ทาํความเข้าใจข้อสมมติฐานและวิธีการของผู้บริหาร เช่น เมื่อการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกใช้

แบบจาํลองหรือซอฟท์แวร์ที่กิจการพัฒนาขึ้ นเองภายใน โดยที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

แบบจาํลองหรือข้อมูลดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว จึงทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบ

                                                            
35

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 13(ค)   
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บัญชีที่เพียงพอเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธกีารตรวจสอบอื่น เช่น การกาํหนดประมาณ

การแบบจุดหรือแบบช่วง ในการตอบสนองกบัความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญเกี่ยวกับประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงของผู้บริหาร
36

 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705
37 ได้กล่าวถงึความหมายของการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

 

การแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของเครื่องมือทางการเงิน 

 

138. ความรับผิดชอบของผู้บริหารนั้นรวมถึงการจัดทาํงบการเงินซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง
38

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่

สามารถทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง

รวมถงึความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอนัเกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิดงักล่าว ความสาํคัญของการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่เกี่ยวกบัหลักการวัดมูลค่านั้นจะมมีากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกบั

การประเมนิมูลค่านั้นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากระดบัขั้นของมูลค่ายุตธิรรม 

 

139. ในการรับรองว่างบการเงินนั้นจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องทาํ

การยืนยันสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบัการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในงบการเงินโดยปริยายหรือโดยชัดเจน สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เกี่ยวกบัการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนินั้นประกอบไปด้วย 

(1) การเกดิขึ้นและสทิธแิละภาระผูกพัน การเปิดเผยเหตุการณ ์รายการ และเหตกุารณอ์ื่นๆ ที่เกดิขึ้น

และเกี่ยวข้องกบักจิการ 

(2) ความครบถ้วน รายการที่ควรเปิดเผยในงบการเงนิได้เปิดเผยในงบการเงนิอย่างครบถ้วน 

(3) การจัดประเภทและความเข้าใจได้  ข้อมูลทางการเงินได้แสดงรายการและอธบิายอย่างเหมาะสม 

และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิอย่างชัดเจน 

(4) ความถูกต้องและการประเมินมูลค่า  ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นได้ถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ตามที่ควรและในจาํนวนที่เหมาะสม 

วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้นได้ถูกออกแบบให้

สอดคล้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ข้างต้น 

 

 

                                                            
36

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  13(ง) 

37
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705, การแสดงความเหน็แบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

38
 ดู มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200.  ย่อหน้า 4 และ ก2 
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วธีิปฏิบติัทีเ่กีย่วกบัการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินในงบการเงิน 

 

140. ส่วนที่สาํคัญเกี่ยวกับการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการ ความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกบัการอธบิายสนิทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผู้สอบบัญชี

ต้องให้ความสาํคัญแก่การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ      

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในช่วงการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบอาจ

ให้หลักฐานที่ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้สรุปว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้นสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว อาจเป็น

ดงัต่อไปนี้  

○ วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงนโยบายการ

บญัชีที่เกี่ยวข้อง 

○ แม่บทการควบคุมภายในของกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

○ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ข้อมูลที่ได้อาจมาจากระบบที่นอกเหนือจากระบบการรายงานทางการเงินตามปกติ เช่น ระบบ

ความเสี่ยง ตัวอย่างของวิธกีารที่ผู้สอบบญัชีอาจเลือกปฏบิตัิเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเกี่ยวกบั

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่ผู้สอบบญัชีประเมนิไว้ ประกอบด้วยการตรวจสอบสิ่งต่อไปน้ี 

O กระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเปิดเผย และ 

O ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทาํข้อมูลที่

เปิดเผยในงบการเงนิ 

 ในกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงที่เป็นสาระสาํคัญ
39

 ถึงแม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจจะสรุปว่าการเปิดเผยข้อมูลใน     

งบการเงินเกี่ยวกับประมาณการความไม่แน่นอนนั้นไม่เพียงพอ ตามสถานการณ์หรือความเป็น

จริงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  งบการเงินอาจไม่ได้แสดงรายการโดยถูกต้อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705 ให้แนวทางเกี่ยวกับการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเช่ือว่า

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิโดยผู้บริหารนั้นไม่เพียงพอหรือทาํให้เข้าใจผดิ 

                                                            
39

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่ 20 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความไม่

แน่นอนของประมาณการในงบการเงินให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวข้อง สาํหรับประมาณการทางบญัชีที่ก่อให้เกดิความ

เสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ 
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 ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินน้ันครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรต้องถูกรวมไว้ในงบการเงนิ (หรือรายงานแนบ) 

แต่อาจไม่เพียงพอให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจฐานะทางการเงินหรืออาจจะไม่เพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ภาพรวมเกี่ยวกบัจาํนวนเงินที่บันทกึในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ถงึแม้ว่า

กิจการจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ดังกล่าวนั้นอาจไม่ได้อธิบายอย่างพียงพอเร่ืองความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประมาณการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืม 

เง่ือนไขหลักประกนัในการกู้ยืม และสภาพคล่องของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260
40

 

ให้แนวทางและข้อกาํหนดเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล รวมถึงความเห็น

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีปฏิบัติทางบัญชี นโยบายบัญชี ประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิของกจิการ 

 

141. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน เช่น การจัดประเภทรายการ

ระยะสั้นและระยะยาว การตรวจสอบเน้ือหาสาระเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงสัมพันธ์กับการ

ประเมนิผลของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูล 

 

ขอ้พจิารณาอ่ืนทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบ 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

142. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและ     

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล(ตามความเหมาะสม) ว่าข้อสมมติฐานในการจัดทาํประมาณการทางบญัชีนั้น

มีความสมเหตุสมผลหรือไม่
41

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
42

 กาํหนดว่า นอกเหนือจากหนังสือ

รับรองดงักล่าว หากผู้สอบบญัชีพิจารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามจาํเป็นที่จะต้องได้รับหนังสอืรับรองฉบับหนึ่ง

หรือหลายฉบับ เพ่ือใช้สนับสนุนหลักฐานสอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินหรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองในงบการเงนิ ผู้สอบบญัชีต้องขอหนังสอืรับรองอื่นดังกล่าว  

                                                            
40

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

41
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 22. มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 580 เร่ือง หนงัสอืรับรอง ย่อหน้า 4 ระบุว่าหนังสอืรับรองจาก

ผู้บริหารไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ถ้าผู้สอบบญัชีไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ อาจเป็นการจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบซึ่งจะมผีลกระทบต่อหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี (ดู มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705, การ

แสดงความเหน็แบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต). 

42
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ย่อหน้า 13   
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หนงัสอืรับรองที่จะสนบัสนุนหลักฐานการตรวจสอบอื่นเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ อาจรวมถงึรายการ

ต่อไปนี้ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัปริมาณและระดับความซับซ้อนของกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 วัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมอืทางการเงินถูกใช้

สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยง การบริหารสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ หรือ เพ่ือการลงทุน 

 การรับรองสาํหรับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การบันทึก

รายการเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิเป็นการขายหรือรายการจัดหาเงนิ 

 การรับรองสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ ตวัอย่างเช่น 

○ แสดงการบนัทกึรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิทั้งหมด และ 

○ ตราสารอนุพันธแ์ฝงทั้งหมดได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน 

 รายการทุกรายการที่เกดิขึ้นนั้นเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ 

 เน้ือหาและเงื่อนไขของรายการ 

 ความเหมาะสมของการประเมนิมูลค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 มข้ีอตกลงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิหรือไม่ 

 กจิการมกีารทาํสญัญาขายสทิธอิย่างเป็นลายลักษณอ์กัษรหรือไม่ 

 ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ่ง
43

 และ 

 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินอาจทาํให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงการประเมินมูลค่าและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิหรือไม่ 

 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลและอืน่ๆ 

 

143. เนื่องจากการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญซ่ึงอาจกระทบกับงบการเงินที่อาจอยู่ในความสนใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแล ผู้สอบบัญชีควรติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัลักษณะและผลกระทบของข้อสมมติฐานสาํคัญที่ใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม ความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้ นในการกาํหนดข้อสมมติฐาน และความมีสาระสาํคัญของ

รายการที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมต่องบการเงินโดยรวม นอกจากนี้  ความจาํเป็นที่ต้องมีการควบคุมที่

เหมาะสม ครอบคลุมถึงข้อผูกมัดจากการทาํสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินและกระบวนการวัดมูลค่า

ภายหลัง นั้นอาจส่งผลต่อความจาํเป็นที่ผู้สอบบญัชีต้องติดต่อสื่อสารกบัผู้ที่มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

144. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกบัผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัการตรวจสอบงบการเงนิ เร่ืองที่ควรตดิต่อสื่อสารมดีงัต่อไปนี้ 

                                                            
43

 ย่อหน้า ก80 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 540 ให้ตวัอย่างเกี่ยวกบัวิธปิิฏบิตัทิี่อาจเหมาะสมในแต่สถานการณ ์
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 การขาดความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกบัลักษณะหรือขอบเขตของกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทาง

การเงนิ หรือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมดงักล่าว 

 ข้อบกพร่องที่สําคัญในการออกแบบหรือปฏิบัติงานของระบบการควบคุม หรือ การจัดการ   

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิของกจิการที่ผู้สอบบัญชีระบุได้ใน

ระหว่างการตรวจสอบ
44

 

 อุปสรรคสาํคัญที่เกิดขึ้ นเม่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ   

การประเมินมูลค่าโดยผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร เช่น ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจวิธีการ

ประเมินมูลค่า  ข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารใช้โดยที่ ข้อมูลเหล่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารยังไม่พร้อมให้ผู้สอบบญัชี 

 ดุลยพินิจที่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสาํคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าระหว่างผู้สอบบัญชีและ

ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร 

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่องบการเงินของกิจการ ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ โอกาสเสี่ยงอื่น และการกาํหนดค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

จะต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินด้วย 

 ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการทางบัญชี และการแสดงรายการ

เคร่ืองมอืทางการเงินในงบการเงนิ 

 มุมมองของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของวิธีปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิของกจิการ หรือ 

 การขาดนโยบายที่ละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับการซื้ อ การขาย และการครอบครองเคร่ืองมือ

ทางการเงนิ รวมถงึการควบคุมการทาํกจิกรรมทางการเงิน การออกแบบเคร่ืองมือทางการเงนิเพ่ือ

ป้องกนัความเสี่ยง และการดูแลความเสี่ยงด้วย 

 

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการสื่อสารอาจจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารอุปสรรคที่ส ําคัญที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบทันทีที่สามารถทาํได้ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

ช่วยผู้สอบบญัชีผ่านพ้นปัญหานั้น หรือถ้ามแีน้วโน้มที่จะเสนอความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป 

 

 

 

                                                            
44

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 เร่ือง การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยงัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ 

ได้กาํหนดข้อกาํหนดและให้แนวทางปฏบิัตเิพ่ือสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยงัผู้บริหารและ และสื่อสารข้อบกพร่องที่มนัียสาํคญั

ของการควบคุมภายในไปยงัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล และยังได้อธบิายว่าข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอาจพบในระหว่างทีผู้่สอบบญัชี

ประเมนิความเสี่ยงตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 หรือช่วงใดกไ็ด้ของระยะเวลาการสอบบญัชี 
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การสื่อสารกบัหน่วยงานที่มอีาํนาจในการกาํกบัดูแลและอื่น ๆ 

 

145. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจติดต่อกับหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแลหรือที่ปรึกษาที่มีความ

รอบคอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาจเป็นการติดต่อ

ตามคาํสั่งหรือติดต่อตามความเหมาะสมกไ็ด้
45

 การติดต่อสอบถามนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบบัญชี 

เช่น ในบางกรณี หน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแลธนาคารอาจต้องการติดต่อผู้สอบบัญชีเพ่ือให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินร่วมกัน หรือ         

ความท้าทายในการกาํหนดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในตลาดที่ไม่มีการซ้ือขาย และนาํไปปรึกษา

กับหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแล การร่วมงานชนิดนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการ

ตรวจพบความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

                                                            
45

 ตัวอย่าง มาตรฐานการสอบบญัช ีรหัส 250 การพิจรณากฏหมายและข้อบงัคับในการตรวจสอบงบการเงิน กาํหนดให้ผู้สอบบญัชีต้องรายงานว่า

พบหรือสงสยัว่ามกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับหรือไม่ต่อบคุคลภายนอก  นอกจากน้ีการติอต่อสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกบัที่ปรึกษา

ทางการธนาคารและที่ปรึกษาอื่นๆ อาจเป็นข้อบงัคับในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นข้อกฏหมาย คาํสั่ง หรือสญัญา 
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ภาคผนวก 

ตวัอย่างของการควบคุมที่เกีย่วขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

1. รายการดังต่อไปน้ีจะให้ข้อมูลพ้ืนฐานและตัวอย่างของการควบคุมที่มีอยู่ในกิจการที่มีปริมาณการทาํ

ธุรกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินจาํนวนมาก ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า หรือเพ่ือการลงทุน 

ตัวอย่างดังต่อไปน้ีไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งช้ีชัดและกจิการอาจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่แตกต่าง

ไป และกระบวนการต่างๆขึ้นอยู่กบัขนาดของกจิการ อตุสาหกรรมที่กจิการดาํเนินการ และลักษณะของ

ธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี ข้อมูลที่ใช้ในหนังสอืยืนยันรายการค้าและสาํนักหักบัญชี

ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 25-26 

 

2. ทั้งน้ีในระบบการควบคุม บางคร้ังอาจจําเป็นที่จะมีการควบคุมที่เหมือนกันที่อยู่ในระดับที่ต่างกัน   

(เช่น การป้องกนั การตรวจพบ และการควบคุมดูแล) เพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

การควบคุมสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

 

ภาระผกูพนัในการใชเ้ครือ่งมือทางการเงิน 

 

3. ระดับความซับซ้อนของกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินบางกิจกรรม อาจมีเพียงคนไม่กี่คนที่

เข้าใจในกจิกรรมนั้นทั้งหมด หรือมีผู้เช่ียวชาญที่จาํเป็นต่อการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินอย่าง

ต่อเน่ือง การใช้เคร่ืองมือทางการเงินโดยปราศจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องภายในกิจการนั้น จะเป็นการ

เพ่ิมความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

การมีสว่นร่วมของผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล 

 

4. ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลจะควบคุมและร่วมมือกับผู้บริหารในการกาํหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โดยรวมของกิจการ และจัดให้มีการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดของกิจการ 

นโยบายของกจิการในการซ้ือ ขาย และการถอืครองเคร่ืองมอืทางการเงนิจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั

ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง และผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากนี้  

กจิการอาจจัดตั้งโครงสร้างการกาํกบัดูแลและกระบวนการควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์

(1) การสื่อสารการตัดสนิใจในการลงทุนและการประเมินของความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าที่มี

นัยสาํคัญให้กบัผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล 
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(2) การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยรวมของกิจการเมื่อกิจการเข้าผูกพันในกิจกรรม

เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

โครงสรา้งองค์กร 

 

5. กิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอาจดาํเนินการทั้งแบบรวมอาํนาจหรือแบบกระจายอาํนาจ ซ่ึง

กจิกรรมและการตัดสนิใจดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ความถูกต้อง ความเช่ือถอืได้ และการบริหารข้อมูลที่ทนัต่อ

เวลาเป็นอย่างมาก ความยากของการเกบ็ข้อมูลหรือการแยกข้อมูลดังกล่าวจะมีมากขึ้ น หากกิจการมี

จํานวนที่ตั้ งหลายแห่งและมีหลากหลายธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเคร่ืองมือทางการเงินอาจเพ่ิมขึ้ นจากการกระจาย

กจิการรมการควบคุม ซ่ึงอาจเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิการที่มีหลากหลายที่ตั้ง หรืออาจตั้งอยู่

ในประเทศอื่น 

 

การใหอํ้านาจและความรบัผิดชอบ 

 

การลงทุนและนโยบายประเมนิมูลค่า 

 

6. การให้แนวทางผ่านนโยบายที่กาํหนดไว้อย่างชัดเจนโดยการอนุมัติจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

สาํหรับการซ้ือ ขาย และการถือครองเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารกําหนดวิธีการยอมรับ   

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอย่างมีประสทิธผิล โดยนโยบายดังกล่าวนี้ จะต้องชัดเจน

มากที่สุดในการกาํหนดวัตถุประสงค์ของกจิการในกจิกรรมบริหารความเสี่ยง การลงทุน และทางเลือก

อื่นที่มใีนการป้องกนัความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว และสะท้อนให้เหน็ถงึ 

(1) ระดบัความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร 

(2) ความซับซ้อนของการควบคุมภายในและระบบการควบคุมดูแลของกจิการ  

(3) โครงสร้างของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของกจิการ 

(4)  ความสามารถในการรักษาสภาพคล่องและเพ่ือรองรับผลขาดทุนของกจิการ 

(5) ชนิดของเคร่ืองมอืทางการเงนิซ่ึงผู้บริหารเชื่อว่าจะสามารถทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ และ 

(6) การใช้เค ร่ืองมือทางการเงินซ่ึงผู้บริหารเช่ือว่าจะสามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะนํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็งกําไร หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงเพียงอย่างเดยีว 
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7. ผู้บริหารอาจออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความสามารถในการประเมินมูลค่า และอาจสร้างการ

ควบคุมขึ้นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้ ได้ถูกยึดถือโดยพนักงานที่รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าของ

กจิการ อาจรวมถงึ 

(1) กระบวนการในการออกแบบและการตรวจสอบระเบียบวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

รวมถงึวธิกีารวดัความไม่แน่นอนที่กาํหนดขึ้น และ 

(2)  นโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สงูสดุจากการใช้ข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตการณ์ได้และชนิด

ของข้อมูลที่ถูกรวบรวมเพ่ือสนบัสนุนการประเมนิมูลค่าของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

8. ในกิจการขนาดเล็กที่มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินน้อย และความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริหาร

ค่อนข้างจํากัด แต่การกําหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินจะช่วยให้กิจการสามารถ

กาํหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วยในการพิจารณาว่าการลงทุนในเคร่ืองมือทางเงินนั้นจะทาํให้

บรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ 

 

นโยบายเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคล และวธีิปฏิบติั 

 

9. กิจการอาจกาํหนดนโยบายเพ่ือกาํหนดให้พนักงานที่สาํคัญทั้งหน่วยงานที่ทาํธุรกรรมและหน่วยงาน

สนับสนุนต้องมีเวลาพักจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การควบคุมประเภทนี้ จะใช้เพ่ือช่วย

ป้องกนัและตรวจพบการทุจริต โดยเฉพาะการสร้างธุรกรรมปลอมขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในกจิกรรมซ้ือขาย 

หรือการบนัทกึรายการที่ไม่ถูกต้อง 

 

การใชอ้งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

10. กจิการอาจใช้องค์กรที่ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสนิทรัพย์) ในการเร่ิมการซ้ือ หรือขายเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เพ่ือดูแลการบันทึกรายการของกิจการ หรือการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน  

บางกิจการอาจพ่ึงพาองค์กรที่ให้บริการในการจัดให้มีแนวทางการรายงานของเคร่ืองมือทางการเงินที่ 

ถอือยู่ อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในการควบคุมที่มใีนการใช้บริการจากองค์กรที่

ให้บริการ ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถได้มาซ่ึงความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยอ้างอิงการ

ควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ซ่ึงได้กาํหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชี

ต้องได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอ เมื่อกจิการใช้บริการต่างๆ ขององค์กรหนึ่งหรือมากกว่านั้น 

 

11. การใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการอาจทาํให้เป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมการควบคุม

ของเคร่ืองมอืทางการเงิน ตัวอย่างเช่น บุคลากรจากองค์กรที่ให้บริการอาจมีความเช่ียวชาญในเคร่ืองมือ

ทางการเงินมากกว่าผู้บริหารของกิจการ หรืออาจมีการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินที่มี
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ความเข้มงวดมากกว่า การใช้บริการจากองค์กรภายนอกนั้นอาจทาํให้เกดิการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม 

ในทางกลับกนัการใช้บริการจากองค์กรภายนอกนั้นอาจทาํให้เกดิสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ไม่ดี 

 

กระบวนการประเมินความเสีย่งของกิจการ 

 

12. กระบวนการประเมินความเสี่ยงของกจิการที่มีอยู่เพ่ือกาํหนดวิธกีารที่ผู้บริหารระบุความเสี่ยงของธุรกิจ

ซ่ึงเกิดจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ผู้บริหารประมาณการความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ โดย

ประเมนิจากโอกาสที่คาดว่าจะเกดิขึ้น และการตดัสนิใจดาํเนินการเพ่ือจดัการความเสี่ยงน้ัน 

 

13. รปูแบบพ้ืนฐานของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของกจิการเพ่ือให้ความเสี่ยงถูกบริหารจัดการตามวิธี

ที่ผู้บริหารกาํหนด กระบวนการประเมนิความเสี่ยงที่มอียู่กบัวตัถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหาร 

(ก)  เข้าใจถึงความเสี่ยงสืบเนื่องของเคร่ืองมือทางการเงินก่อนที่จะทาํธุรกรรมใดๆ รวมถึงเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการทาํธุรกรรม โครงสร้างของเคร่ืองมือทางการเงินชนิดนั้น (เช่น วัตถุประสงค์

ในเชิงธุรกจิและเศรฐษกจิของกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิของกจิการ) 

(2) ปฏบัิตกิารตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อความเสี่ยงที่สมัพันธก์บัเคร่ืองมอืทางการเงนิแต่ละประเภท 

(3) ควบคุมดูแลสถานะที่กจิการมอียู่เพ่ือให้เข้าใจถงึผลกระทบต่อกจิการจากสถานการณข์องตลาด 

(4) มีกระบวนการที่วางไว้เพ่ือลดหรือเปล่ียนความเสี่ยงที่เหลืออยู่หากจาํเป็น และเพ่ือจัดการกับ

ความเสี่ยงด้านช่ือเสยีง และ 

(5) ให้มกีระบวนการในการกาํกบัดแูล และสอบทานอย่างเข้มงวด 

 

14. โครงสร้างที่ควรถอืปฏบิตัใินการควบคุมดูแลและบริหารจดัการความเสี่ยงควร 

(1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทัศนคติของกิจการที่มีต่อความเสี่ยงตามที่กาํหนดไว้โดย      

ผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

(2) ระบุระดับการอนุมัติเพ่ือให้อาํนาจในการอนุมัติในแต่ละประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน และ

การเข้าทาํรายการ และวัตถุประสงค์ของการทาํรายการ เคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติ

และระดับการอนุมัติควรคาํนึงถึงความเช่ียวชาญของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงนิ เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึเจตนาในด้านความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 

(3) กาํหนดวงเงินสงูสดุที่เหมาะสม ที่ยอมรับได้ สาํหรับแต่ละประเภทความเสี่ยง (รวมถึงคู่สญัญาที่

ได้รับอนุมัติ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อาจแตกต่างกันตามประเภทของความเสี่ยง หรือ

คู่สญัญา  

(4) กาํหนดวัตถุประสงค์และตดิตามดูแลความเสี่ยงทางการเงนิและกจิกรรมการควบคุมเป็นระยะ ๆ 

(5) กาํหนดวัตถุประสงค์และรายงานสถานะความเสี่ยง และผลการดาํเนินงานของกิจกรรมเกี่ยวกับ

เคร่ืองมอืทางการเงินในการจดัการความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ 
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(6) ประเมนิผลการบนัทกึการประเมนิความเสี่ยงของเคร่ืองมอืทางการเงินแต่ละชนดิ 

 

15. ประเภทและระดับของความเสี่ยงที่กจิการต้องเผชิญสมัพันธ์โดยตรงกบัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินที่

กจิการมีอยู่ รวมถึงความซับซ้อนของเคร่ืองมือที่กจิการนั้นใช้อยู่ และปริมาณของธุรกรรมเคร่ืองมือทาง

การเงนิที่ม ี

 

หน่วยงานบริหารความเสีย่ง 

 

16. ในบางกิจการ เช่น สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีปริมาณธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นจาํนวน

มากนั้น อาจถูกบังคับโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรืออาจเลือกให้มีการจัดต้ังหน่วยงานบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นทางการ โดยหน่วยงานนี้ จะถูกแยกออกมาจากหน่วยงานที่ทาํหน้าที่รับผิดชอบและจัดการ

เคร่ืองมือทางการเงิน หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานและควบคุมดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาจรวมคณะกรรมการความเสี่ยงที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผู้มีหน้าที่ใน

กาํกบัดแูล ตัวอย่างหน้าที่หลักมดีงัต่อไปน้ี 

(1) การนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดโดยผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมาถือปฏิบัต ิ

(รวมถงึการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กจิการอาจมคีวามเสี่ยง) 

(2) การออกแบบโครงสร้างของระดับความเสี่ยงที่กําหนด และทาํให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงที่

กาํหนดถูกนาํไปใช้ในทางปฏบิตั ิ

(3) การจัดทาํแบบจาํลองภายใต้ภาวะวิกฤต และขึ้ นอยู่กับกลุ่มของสถานะที่เปิดอยู่ ในการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว รวมถงึการสอบทานการเคลื่อนไหวของสถานะที่ผิดปกต ิและ 

(4) การสอบทานและการวเิคราะห์เคร่ืองมอืทางการเงนิผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

17. เคร่ืองมือทางการเงินอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงทาํให้ผลขาดทุนมากกว่ามูลค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่บันทกึอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (หากมี) เช่น ราคาตลาดของสนิค้าโภคภัณฑท์ี่ลดลงอย่าง

รวดเรว็อาจเป็นการบังคับให้กิจการรับรู้ขาดทุนเพ่ือปิดสถานะของสัญญาล่วงหน้าของสนิค้าโภคภัณฑ ์

เนื่องจากหลักประกัน หรือ เงินวางประกัน ข้อกาํหนด ในบางกรณี ขาดทุนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะ

เกิดขึ้ นอาจเพียงพอที่จะทาํให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเนื่องของกิจการ กิจการอาจต้องวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือ วิเคราะห์มูลค่าของความเสี่ยง 

(value-at risk) เพ่ือประเมินข้อสมมติที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเคร่ืองมือทาง

การเงินขึ้ นอยู่กับความเสี่ยงด้านตลาด อย่างไรกต็าม การวิเคราะห์มูลค่าของความเสี่ยง (Value-at-

Risk) ไม่สามารถสะท้อนถึงความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับการวิเคราะห์

เชิงอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และ การวิเคราะห์แบบจาํลอง (Scenario Analysis) ซ่ึงมีข้อจาํกัด

เช่นดยีวกนั 
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18. ปริมาณและความซับซ้อนของกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน และกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ       

ที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลต่อการพิจารณาของกจิการว่าควรจัดตั้งหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเป็น

ทางการหรือไม่ และหน่วยงานน้ีควรมีโครงสร้างอย่างไร ในกิจการที่ไม่มีการจัดต้ังหน่วยงานควบคุม

ความเสี่ยงแยกออกมานั้น เช่น กจิการที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิแค่เลก็น้อย หรือเคร่ืองมอืทาง

การเงินที่มีความซับซ้อนน้อย หน้าที่ในการรายงานและการควบคุมดูแลกิจกรรมเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ันอาจเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายการเงิน หรือความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้บริหารอาจ

รวมคณะกรรมการความเสี่ยงที่เป็นทางการตั้งขึ้นโดยผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

ระบบขอ้มลูสารสนเทศของกิจการ 

 

19. วัตถุประสงค์หลักของระบบข้อมูลสารสนเทศของกิจการคือการที่ระบบสามารถรวบรวมและบันทกึทุก

ธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง การชาํระราคา การประเมินมูลค่า และการให้ข้อมูลเพ่ือให้จัดการความเสี่ยง

ของเคร่ืองมอืทางการเงิน และเพ่ือควบคุมให้มีการติดตามดูแล ความยุ่งยากสามารถเกดิขึ้นในกจิการที่

มีปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงินสูง โดยเฉพาะหากกิจการใช้หลายระบบซึ่งขาดการเช่ือมโยงกัน 

และเช่ือมต่อการใช้งานโดยบุคคลและไม่มกีารควบคุมที่เพียงพอ 

 

20. เคร่ืองมือทางการเงินบางรายการ อาจมีรายการบันทึกบัญชีเป็นจํานวนมาก ดังนั้น หากมีการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินที่ซับซ้อน หรือมีระดับการเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน จึง

จาํเป็นต้องมรีะบบงานที่มคีวามซับซ้อนเพ่ิมขึ้นตาม มเิช่นน้ัน อาจเกดิปัญหาตามมาดงัต่อไปนี้  

(1) ส่วนมากในกจิการขนาดเลก็ ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่มคีวามสามารถหรือไม่ได้ถูกเขยีนไว้รองรับ

ขั้นตอนการทาํรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะเม่ือกจิการไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกบั

เคร่ืองมือทางการเงินมาก่อน ทาํให้การทาํรายการด้วยมือเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสี่ยง

ด้านความผดิพลาดมากขึ้น 

(2) ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนจาํเป็นต้องใช้ระบบที่มีความหลากหลายและซับซ้อน มีความจาํเป็นต้อง

ทาํการตรวจกระทบยอดว่าข้อมูลในแต่ละระบบนั้นสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมื่อระบบเหล่าน้ันไม่

เช่ือมโยงกนัโดยตรงและอาจต้องใช้การทาํงานด้วยมอื 

(3) ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนสงูแต่ถูกซ้ือขายในตลาดขนาดเลก็ที่มีผู้ซ้ือขายจาํนวน

น้อยนั้น จะถูกประเมินมูลค่าหรือบริหารความเสี่ยงบนกระดาษทาํการ มากกว่าที่จะให้ระบบงาน

ทาํ ซ่ึงจะทาํให้เกดิความละเลยในเร่ืองการกาํหนดค่าและตรรกะในการกาํหนดค่าของรหัสข้อมูล 
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(4) ขาดการสอบทานรายงานความผิดพลาดที่ระบบงานสร้างขึ้น ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้กับรายงาน

การยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก เอกสารเสนอซื้ อขายจากนายหน้าและอื่นๆ ที่มีเพ่ือนาํมาใช้ใน

การตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ระบบงานสร้างขึ้น 

(5) การควบคุมและการประเมินผลการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบทาํได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อระบบน้ัน

ถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่ทาํธุรกรรม หรือการกาํหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ 

หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่เกดิขึ้นตลอดเวลาหรือมกีารซื้อขายน้อย 

(6) ความล้มเหลวในการประเมินผลการออกแบบและความเข้ากันได้ของระบบงานที่มีรูปแบบที่

ซับซ้อน ที่ใช้ประมวลผลรายการตั้งแต่วนัที่เกดิรายการขึ้น และในระยะเวลาที่กาํหนด 

(7) มีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ทาํการจัดตั้งศูนย์รวบรวมแบบจําลอง ที่มีการควบคุมการ

เข้าถึง การเปล่ียนแปลงและการบาํรุงรักษาแบบจาํลองแต่ละตัว เพ่ือเกบ็ข้อมูลร่องรอยการแก้ไข

เปล่ียนแปลงของแบบจาํลองให้ครบถ้วน เพ่ือป้องกนัการบุกรกุหรือแก้ไขแบบจาํลองเหล่าน้ัน 

(8) ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงต้องกาํหนดให้มีการควบคุมสดัส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่

กจิการกาํหนดไว้ ซ่ึงผู้บริหารมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดพลาดทาํให้การลงทุนไม่เป็นไปตามสดัส่วนที่

กาํหนดไว้หากไม่มกีารใช้ประโยชนจ์ากการควบคุมประเภทดงักล่าว 

(9) อาจมีความจาํเป็นที่จะต้องมีการดูแลระบบโดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ให้บริการ 

บันทึก ประมวลผล บันทึกบัญชี หรือ จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมให้แก่ธุรกรรมเคร่ืองมือทาง

การเงนิ และการตรวจสอบและกระทบยอดผลลัพธท์ี่มาจากระบบน้ัน 

(10) การเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมเมื่อกิจการมีการซ้ือขาย และทําธุรกรรม

เคร่ืองมอืทางการเงินผ่านระบบอเิลคโทรนิค 

 

21. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินนั้น ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สาํคัญของ      

การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการควรจะพัฒนาระบบและดูแลรักษา

ระบบข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ในการรายงานเป็นการภายในกจิการและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงินเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หรือ การวิเคราะห์

ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

 

กิจกรรมการควบคุมของกิจการ 

 

22. กจิกรรมการควบคุมสาํหรับรายการประเภทเคร่ืองมอืทางการเงินถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกนัและค้นหา

ปัญหาที่ทําให้กิจการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กิจการกําหนดไว้ เช่น ด้านการปฏิบัติการ         

การรายงานทางการเงิน หรือการกาํกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมสาํหรับรายการประเภท

เคร่ืองมือทางการเงินถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับความซับซ้อนและปริมาณของธุรกรรมของเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน และโดยทั่วไปจะรวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม  การแบ่งแยกหน้าที่  
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อย่างเพียงพอ และนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอื่นที่จะให้ความเช่ือมั่นได้ว่ากิจการจะบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ นอกจากนี้  แผนผังขั้นตอนการทาํงานจะช่วยให้สามารถระบุการควบคุมของ

กิจการและส่วนที่ขาดการการควบคุม คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ เน้นเกี่ยวกับกิจกรรมการ

ควบคุมที่เกี่ยวกบัความครบถ้วน ถูกต้องและการมีอยู่จริง การกาํหนดมูลค่า และการแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูล 

 

การอนุมติัรายการ 

 

23. การอนุมัติให้ทาํรายการสามารถส่งผลต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กรณีที่

มีการทาํธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของกิจการแต่กต้็องทาํการบันทึกบัญชีเพ่ือแสดงถึงความ

ถูกต้องของการบันทึกรายการ  อย่างไรกต็าม การทาํธุรกรรมโดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นการเพ่ิม

ความเสี่ยงอย่างมีสาระสาํคัญให้แก่กจิการ ที่กจิการจะแสดงข้อมูลที่ผดิกบัข้อเทจ็จริงอย่างเป็นนัยสาํคัญ

จากการไม่ปฏบิตัิตามระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยง กจิการจงึควรกาํหนดนโยบายที่

ชัดเจน เช่น ธุรกรรมประเภทไหนที่ใครสามารถทาํและปฏิบัติตามได้ โดยจะถูกติดตามโดยหน่วยงาน

สนับสนุนของกิจการ  สาํหรับการติดตามการทาํธุรกรรมเพ่ือค้าของแต่ละรายการควรดาํเนินการ เช่น 

สอบทานรายการที่มีปริมาณรายการสงูผิดปกติ หรือกาํไรขาดทุนที่เกิดขึ้ นอย่างมีสาระสาํคัญ ซ่ึงจะช่วย

ให้ผู้บริหารกจิการมั่นใจได้ว่ามีการปฏบิัติงานเป็นไปตามนโยบายของกจิการ ซ่ึงรวมถงึการอนุมัติให้ทาํ

รายการประเภทใหม่ๆ และทาํการประเมนิผลกระทบเมื่อมกีารทุจริตเกดิขึ้น 

 

24. หน้าที่สาํหรับการเร่ิมทําธุรกรรมซ้ือขาย คือการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของรายการและ

วัตถุประสงค์ของการทาํรายการแต่ละรายการ สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดจากผลของการทาํสัญญา

เคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากข้อมูลทางการเงินทั่วไป เช่น ราคาที่ตราไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงถงึความครบถ้วนและถูกต้องประกอบด้วยรายการเบื้องต้น ดงันี้  

(1) ข้อมูลของผู้ทาํรายการซ้ือขาย 

(2) ข้อมูลของผู้ที่ทาํการบันทกึรายการ (กรณีที่ผู้บันทกึรายการไม่ใช่ผู้ทาํรายการซื้ อขาย) เมื่อเร่ิมทาํ

รายการซ้ือขาย (รวมถงึวันที่และเวลาการทาํรายการ) และวิธกีารบันทกึข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ

ของกจิการ 

(3) ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการทาํรายการ รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความ

เสี่ยงหรือสาํหรับธุรกรรมตามปกต ิ
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การแบ่งแยกหนา้ที ่

 

25. เมื่อเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่และการมอบหมายงานถือเป็นการ

ควบคุมที่สาํคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเป็นกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน กจิกรรมดังกล่าวที่

ควรทาํการแบ่งแยกหน้าที่มดีงัน้ี 

(ก)  การทําธุรกรรมซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน (dealing) ในกิจการที่มีปริมาณการซื้ อขายเป็น

จาํนวนมาก ควรดาํเนินการโดยหน่วยงานที่ทาํธุรกรรม 

(ข) การจ่ายเงนิสาํหรับการเร่ิมทาํธุรกรรมและการรับเงนิจากการส่งมอบเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

(ค)  การส่งหนังสอืยืนยันรายการค้าและการกระทบยอดผลต่างของรายการที่กจิการบันทกึกบัรายการ

ตอบรับจากคู่ค้า (ถ้าม)ี 

(ง)  บนัทกึรายการทุกธุรกรรมให้ถูกต้องในบญัชี 

(จ)  สงัเกตุการณ์ระดับการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในกิจการที่มี

ปริมาณรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิเป็นจาํนวนมาก 

(ฉ) สงัเกตุการณส์ถานะและมูลค่าของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

26. ในหลายๆ องค์กรเลือกที่จะแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทาํหน้าที่ลงทุนในเคร่ืองมือทางการเงิน 

หน่วยงานประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หน่วยงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งมอบเคร่ืองมือ

ทางการเงนิ และหน่วยงานการบนัทกึบญัชีเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

27.  ถ้ากิจการมีขนาดเลก็จนไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่ได้ มีความจาํเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจ

กาํกบัดแูลจะต้องควบคุมดูแลกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

28. ส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในของกิจการ คือ การมีหน่วยงานอิสระตรวจสอบความถูกต้องของราคา 

ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวมคีวามรับผดิชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของราคาของเคร่ืองมอืทางการเงิน

บางรายการ โดยอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น รวมถงึกระบวนการและสมมติฐาน (Independent Price 

Verification: IPV) โดยฝ่ายควบคุมภายในมีหน้าที่ตรวจสอบราคาที่ถูกกําหนดค่าไว้ของเคร่ืองมือ    

ทางการเงินบางชนิด โดยอาจใช้ฐานข้อมูล วิธีการ และสมมติฐานที่ไม่เหมือนกับผู้ กําหนดราคา           

การตรวจสอบความถูกต้องของราคานี้ มีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบการกาํหนดราคาที่ถูกกาํหนดมาจาก 

ฝ่ายอื่นในกจิการเดยีวกนั 

 

29.  โดยปกติแล้วหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่กาํหนดนโยบายการประเมนิมูลค่าและ

ต้องทาํให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย โดยกิจการที่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินเป็น

จาํนวนมากนั้นอาจมีการประเมินมูลค่าของยอดรวมของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นรายวันและตรวจสอบ
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ยอดกาํไรขาดทุนของแต่ละเคร่ืองมือทางการเงินที่เกดิจากการประเมินมูลค่า โดยเป็นการทดสอบความ

สมเหตุสมผลของการประเมนิมูลค่า 

 

ความครบถว้น ถกูตอ้ง และการมอียูจ่ริง 

 

30. การกระทบยอดของรายการบัญชีของกิจการอย่างสมํ่าเสมอกับข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของผู้ดูแล

ทรัพย์สินนั้น จะช่วยให้กิจการมั่นใจได้ว่ากิจการมีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ที่

เหมาะสมระหว่างผู้ทาํธุรกรรมซื้อขายและผู้กระทบยอดรายการจึงเป็นสิ่งสาํคัญ เพราะเป็นการสอบทาน

และกระทบยอดข้อมูลให้ตรงกนัและดาํเนินการปรับปรงุข้อมูลให้ถูกต้องจากการกระทบยอด 

 

31.  การกําหนดการควบคุมบางคร้ังต้องให้ผู้ที่ทาํรายการซ้ือขายเป็นผู้ กาํหนดเป็นการเฉพาะเนื่องจาก  

ความซับซ้อนของธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเร่ือง ยกตัวอย่าง บางสถานการณ ์

อาจต้องทาํการแบ่งแยกหน้าที่การประเมินมูลค่าธุรกรรมการเงินที่มีความซับซ้อนตั้งแต่วันที่เกดิรายการ 

(อาจรู้ จักในช่ือกลุ่มงานควบคุมผลิตภัณฑ)์ โดยทาํงานร่วมกบักลุ่มงานนโยบายการบญัชีเพ่ือให้มั่นใจได้

ว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ส่วนของกิจการขนาดเลก็ที่ไม่มีฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ อาจมีขั้นตอน

การสอบทานสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนอยู่ในขั้นตอนการออกธุรกรรม เพ่ือให้เกิด

ความมั่นใจว่ามกีารบันทกึบญัชีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัแม่บทของการรายงานทางการเงนิ 

 

การควบคุมการสงัเกตการณ ์

 

32.  กิจกรรมการสังเกตการณ์อย่างสมํ่าเสมอของกิจการได้ถูกออกแบบมาเพ่ือตรวจจับและแก้ไขความ

บกพร่องของประสิทธิผลของการควบคุมธุรกรรมและการกาํหนดค่าทางเคร่ืองมือทางการเงินและมี

ความสาํคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการตรวจตราและสอบทานเคร่ืองมอืทางการเงนิภายในกจิการ ซ่ึงรวมถงึ 

(ก)  ต้องมกีารสอบทานการควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสงัเกตการณฝ่์ายปฏบัิติงานทางสถติิ เช่น 

จาํนวนการกระทบยอดของรายการ หรือความแตกต่างระหว่างราคาที่มีแหล่งที่มาของราคาจาก

การกาํหนดราคาของกจิการกบัราคาจากแหล่งที่มาภายนอกกจิการ 

(ข)  เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับการควบคุมข้อมูลสารสนเทศ ดูแล และตรวจสอบการใช้งานให้

ถูกต้อง 

(ค) ความเช่ือมั่นของข้อมูลที่ได้จากกระบวนการและระบบต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกนั จะต้องมีการ

กระทบยอดอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น ประโยชน์ที่ได้จากกระบวนการประมินมูลค่าจะมี

น้อย ถ้าไม่มกีารกระทบยอดว่าถูกต้องตรงกบับญัชีแยกประเภททั่วไป 
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33. ในกจิการขนาดใหญ่ ระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์จะมีความซับซ้อนมากและโดยทั่วไปจะทาํการ

เกบ็ข้อมูล ของทุกกจิกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ รวมทั้งยังถูกออกแบบมาเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ

ส่งมอบเมื่อครบกาํหนด นอกจากน้ีในระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจจะสามารถสร้างรายการและ

ผ่านรายการบัญชีเอง สําหรับการจัดการการผ่านรายการบัญชีเพ่ือที่จะสามารถสังเกตการณ์การ

เคล่ือนย้ายของเงินได้ และยังมีการควบคุมของแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากิจการได้บันทึก

บัญชีธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอย่างถูกต้อง นอกจากน้ีระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกออกแบบให้

รายงานความผิดปกติของสถานการณ์ของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือเตือนผู้บริหารในกรณีที่มีการทาํ

ธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินไม่เป็นไปตามวงเงินที่ได้กาํหนดไว้หรือไม่เป็นไปตามวงเงินที่กาํหนดไว้

สาํหรับคู่ค้าแต่ละราย อย่างไรกต็ามระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนอาจไม่สามารถทาํให้มั่นใจได้ว่ามีการ

จดบันทกึธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินที่ครบถ้วน ดังน้ัน โดยทั่วไปผู้บริหารจึงมักเพ่ิมมาตรการเสริม

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจว่าทุกธุรกรรมได้รับการจดบนัทกึ 

 


