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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบับนี้ อธิบายเกี่ยวกับหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ีใช้ ในการตรวจสอบ
งบการเงิน และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้
ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ ข้อสรุป
อย่างมีเหตุผลในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใช้ ปฏิบัติกับหลักฐานการสอบบัญชีทุกประเภทที่ได้ รับระหว่ าง
การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ จะเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151) หลักฐานการสอบบัญชีท่คี วรได้ รับเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ
(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5702) การใช้ วิธตี รวจสอบเฉพาะเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชี (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5203) และการประเมินว่าได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2004 และ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305)

วันถือปฏิบตั ิ
3.

1
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มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดําเนินงานต่อเนื่อง”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
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วัตถุประสงค์
4.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ การออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ สามารถได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ ข้อสรุปอย่างมี
เหตุผลในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

คําจํ ากัดความ
5.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. บันทึกทางบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชีครั้งแรก และเอกสารที่สนับสนุน
การบันทึกทางบัญชี เช่ น เช็คและบันทึกการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ใบแจ้ งหนี้
หนัง สือ สัญญา บัญ ชีแ ยกประเภททั่ว ไปและบัญ ชีย่อ ย รายการในสมุด รายวัน และ
รายการปรับปรุงอื่น ๆ ต่องบการเงินที่ไม่ได้ บันทึกรายการในสมุดรายวัน รวมทั้งบันทึก
ต่าง ๆ เช่น กระดาษทําการแสดงการจัดสรรต้ นทุน การคํานวณ การกระทบยอด และ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข. ความเหมาะสม (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดคุณภาพของหลักฐาน
การสอบบัญ ชีว่ า มีค วามเกี่ย วข้ อ งและมีค วามน่ า เชื่ อ ถือ เพื่อใช้ สนับสนุ นข้ อสรุปใน
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ค. หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชียังรวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบันทึก
ทางบัญชีท่ใี ช้ ในการจัดทํางบการเงิน และข้ อมูลอื่น ๆ
ง. ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านอื่น ๆ
นอกเหนือจากด้ านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซึ่งกิจการใช้ เพื่อช่วยในการจัดทํา
งบการเงิน
จ. ความเพี ยงพอ (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดปริมาณของหลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ซึ่ ง การประเมิน ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชี และคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ต่างมีผลกระทบ
ต่อปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีท่ตี ้ องการ

ข้อกําหนด
หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ
6.

ผู้ สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้
ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก25)
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ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
7.

ในการออกแบบและใช้ วิธีก ารตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้ องและ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26-ก33)

8.

หากข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี มีการจัดทําโดยการใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของ
ฝ่ ายบริหาร ผู้สอบบัญชีต้องคํานึงถึงความสําคัญของผลงานของผู้เชี่ยวชาญนั้นต่อวัตถุประสงค์
ของผู้สอบบัญชี ตามความจําเป็ น ดังนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก34-ก36)
ก. ประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญนั้น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก37-ก43)
ข. ทําความเข้ าใจในงานของผู้เชี่ยวชาญนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก44-ก47) และ
ค. ประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ยวชาญนั้นในเชิงหลักฐานการสอบบัญชี
สําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)

9.

หากใช้ ข้อมูลที่จัดทําโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้ อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมทั้งในเรื่องต่อไปนี้ ตามความจําเป็ น
ก. การได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้ องและความครบถ้ วนของข้ อมูล
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49-ก50) และ
ข. การประเมินว่ าข้ อมู ลนั้นมีความแม่ นยําและละเอียดเพี ยงพอตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก51)

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ ให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุ ม และการทดสอบรายละเอี ย ดของรายการและ
ยอดคงเหลือ ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งกํา หนดวิธีก ารเลือ กรายการเพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบอย่ า งมี
ประสิทธิผล เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกี ารตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก52-ก56)
ความขัดแย้งกัน หรือข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชี
11. ในกรณีท่ี
ก. หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากแหล่งที่มาหนึ่ง ขัดแย้ งกันกับหลักฐานที่ได้ รับจาก
อีกแหล่งหนึ่ง หรือ
ข. ผู้สอบบัญชีสงสัยในความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ผู้ สอบบัญชีต้ องกําหนดการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมวิธีการตรวจสอบที่จาํ เป็ น เพื่อขจัด
ข้ อสงสัยดังกล่าว และต้ องพิจารณาถึงผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อการตรวจสอบในส่วนอื่น
ด้ วย (ถ้ ามี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก57)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก1. หลั กฐานการสอบบั ญชี เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ใช้ สนั บสนุ นความเห็นและรายงานของผู้ สอบบั ญชี
หลักฐานการสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้ รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งอื่น เช่น การตรวจสอบใน
งวดก่อน (ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นหรือไม่ ต้ังแต่ การตรวจสอบ
งวดก่อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อความเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบในงวดปั จจุ บัน6) หรือวิธีการ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีในการรับงานสําหรับลูกค้ าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้ า
เดิมต่อจากงวดก่อน นอกจากแหล่งข้ อมูลทั้งภายในและภายนอกกิจการแล้ ว บันทึกทางบัญชี
ของกิจการ ก็เป็ นแหล่งข้ อมูลที่สาํ คัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนั้น ข้ อมูลที่อาจใช้
เป็ นหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี อ าจจั ด ทํา โดยการใช้ ผ ลงานของผู้ เ ชี่ ย วชาญของฝ่ ายบริ ห าร
หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้ วยข้ อมูลทั้งที่สนับสนุนและสอดคล้ องกันกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ รวมถึงข้ อมูลที่ขัดแย้ งกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองไว้ นอกจากนี้ ในบางกรณี
การขาดหายไปของข้ อมูล (เช่น การที่ผ้ ูบริหารปฏิเสธที่จะจัดทําคํารับรองของผู้บริหาร) ก็ถือ
เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน
ก2. งานส่วนใหญ่ ของผู้สอบบัญชีเพื่อที่จะแสดงความเห็นต่ องบการเงิน ประกอบด้ วยการได้ รับและ
ประเมินหลักฐานการสอบบัญชี วิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึง
การตรวจสอบ การสังเกตการณ์ การขอคํายืนยัน การทดสอบการคํานวณ การทดสอบโดย
การปฏิบัติซาํ้ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งบ่อยครั้งอาจใช้ วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกัน
นอกเหนือจากการสอบถาม ถึงแม้ ว่าการสอบถามอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่สี าํ คัญ และ
อาจให้ หลักฐานของข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง แต่การสอบถามเพียงอย่างเดียวโดยปกติไม่ได้
ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอที่จะแสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในระดับที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง หรือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
ก3. ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2007 ผู้สอบบัญชีจะได้ รับความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
เมื่อผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี (เป็ นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ) ให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้

6
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 9
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 5
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ก4. ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของหลั ก ฐานการสอบบัญ ชี มีค วามเกี่ย วข้ อ งกัน โดย
ความเพียงพอเป็ นการวัดปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งปริมาณของหลักฐานการสอบ
บัญชีท่จี าํ เป็ นต้ องได้ รับนั้นมาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง (ความเสี่ยงที่ประเมินได้ ย่ิงสูง ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีท่ตี ้ องการก็
จะมากขึ้น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีเหล่ านั้น (หลักฐานยิ่งมีคุณภาพสูง
ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีท่ตี ้ องการอาจน้ อยลง) อย่างไรก็ตาม การได้ รับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่มี ากขึ้น อาจไม่สามารถทดแทนได้ หากหลักฐานที่ได้ รับนั้นมีคุณภาพตํ่า
ก5. ความเหมาะสม เป็ นการวัดคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ เป็ นความเกี่ยวข้ อง
และความน่ า เชื่ อ ถือ ของหลั ก ฐานการสอบบัญ ชี ท่ีใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น ข้ อ สรุป ในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ความน่ าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีข้ ึนอยู่กับแหล่ งที่มาและ
ลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ท่ไี ด้ รับหลักฐานนั้น
ก6. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่ างเพียงพอหรือไม่ 8 ทั้งนี้การตัดสินว่ าผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่ างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ และ
เพื่ อให้ ผู้ สอบบัญ ชีได้ ข้อสรุปที่มีเหตุผลในการแสดงความเห็น หรือไม่ น้ัน ถือเป็ นเรื่องของ
การตัดสินใจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าวในลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบ การจัดทํารายงานทางการเงินในช่วงเวลาที่เหมาะสม
และความสมดุลกันระหว่ างประโยชน์ท่ีได้ รับและต้ นทุนที่เสียไป ซึ่งเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้ องใน
การตัดสินใจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอหรือไม่
แหล่งทีม่ าของหลักฐานการสอบบัญชี
ก7. หลักฐานการสอบบัญชีบางประเภทอาจได้ รับจากการใช้ วิธกี ารตรวจสอบโดยการทดสอบบันทึก
ทางบัญชี เช่น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสอบทาน การทดสอบโดยการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดทํารายงานทางการเงิน และการกระทบยอดโดยใช้ ข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจากการปฏิบัติ
ตามวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดได้ ว่าบันทึกทางบัญชีมีความสอดคล้ อง
และตรงกันกับงบการเงิน
ก8. ความเชื่อมั่นที่มากขึ้นโดยปกติจะได้ รับจากหลักฐานที่สอดคล้ องกันซึ่งได้ รับจากแหล่ งที่มา
ต่าง ๆ กัน หรือมีลักษณะของการได้ มาซึ่งหลักฐานที่แตกต่างกันมากกว่าหลักฐานที่พิจารณา
เป็ นแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น การหาหลักฐานเพื่อยืนยันข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งที่มาที่เป็ น
อิสระจากกิจการ อาจเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อหลักฐานการสอบบัญชีท่จี ัดทํา
ภายในกิจการ เช่น หลักฐานที่อยู่ในบันทึกทางบัญชี รายงานการประชุม หรือ จากหนังสือรับรอง
ของผู้บริหาร
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 26
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ก9. ข้ อมู ลจากแหล่ งที่เป็ นอิสระจากกิจการที่ผ้ ู สอบบัญชี อาจใช้ เป็ นหลั กฐานการสอบบั ญชี อาจ
รวมถึงการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก รายงานจากนักวิเคราะห์ และข้ อมูลเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน
วิธีการตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี
ก10. ตามที่กาํ หนดและอธิบายเพิ่ มเติมไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 และมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 330 หลักฐานการสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีใช้ เป็ นข้ อสรุปอย่างมีเหตุผล
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน จะได้ รับโดยใช้ วิธกี ารดังนี้
(ก) วิธกี ารประเมินความเสี่ยง และ
(ข) วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมอื่น ซึ่งประกอบด้ วย
(1) การทดสอบการควบคุม เมื่อมาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดให้ ปฏิบัติ หรือเมื่อ
ผู้สอบบัญชีเลือกที่จะปฏิบัติ และ
(2) วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งรวมถึงการทดสอบรายละเอียดของรายการและ
ยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ก11. วิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ก14-ก25 ต่อไปนี้ อาจใช้ เป็ นวิธีการประเมิน
ความเสี่ย ง การทดสอบการควบคุม หรือ วิธีก ารตรวจสอบเนื้ อ หาสาระได้ โดยขึ้ น อยู่ กับ
การนําไปใช้ ของผู้สอบบัญชี ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ในบางสถานการณ์
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบงวดก่อนอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐาน
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้ องต่อเนื่องกันกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน9
ก12. ลักษณะและระยะเวลาของวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ อาจได้ รับผลกระทบจากการที่ข้อมูลทาง
บัญชีและข้ อมูลอื่นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีอยู่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น แหล่งที่มาของข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อและใบแจ้ งหนี้ อาจอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกิจการใช้ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจถูกลบทิ้งหลังจากได้ มีการ
จัดเก็บเอกสารเป็ นข้ อมูลรูปภาพอิเล็กทรอนิก (Scanning) เมื่อกิจการใช้ ระบบประมวลผล
ภาพ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและอ้ างอิง
ก13. ข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์บางประเภทอาจไม่ สามารถดึงกลับมาได้ หลังจากพ้ นช่ วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งแล้ ว เช่น ถ้ าแฟ้ มข้ อมูลมีการเปลี่ยนแปลงและถ้ าไม่มีการสํารองข้ อมูลนั้นไว้ ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องขอให้ มีการเก็บข้ อมูลบางอย่างไว้ เพื่อใช้ ในการสอบทานหรือปฏิบัติ
ตามวิธกี ารตรวจสอบ ณ ช่วงเวลาที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ ซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายการจัดเก็บข้ อมูล
ของกิจการ

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ ก35
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การตรวจสอบ
ก14. การตรวจสอบเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบันทึกหรือเอกสาร ไม่ว่าเป็ นการจัดทําจากภายในหรือ
ภายนอกกิจการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกระดาษ รูปแบบอิเลกทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ หรือการ
ตรวจนับสินทรัพย์ การตรวจสอบบันทึกและเอกสารให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่มี ีความน่าเชื่อถือ
ในระดับต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและแหล่งที่มา ในกรณีท่เี ป็ นบันทึกและเอกสารภายใน
ความน่ า เชื่ อถื อยั งขึ้ น อยู่ กับ ความมี ป ระสิทธิผ ลของการควบคุ มในการจัด ทํา เอกสารด้ ว ย
ตัวอย่างของการตรวจสอบที่ใช้ เป็ นการทดสอบการควบคุม ได้ แก่ การตรวจสอบบันทึกเพื่อให้
ได้ หลักฐานการอนุมัติรายการ
ก15. เอกสารบางประเภทให้ หลักฐานการสอบบัญชีโดยตรงเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของสินทรัพย์
ตัวอย่างเช่ น เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้นทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบ
เอกสารเหล่านี้อาจไม่จาํ เป็ นที่จะให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์หรือมูลค่า
นอกจากนี้ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา อาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับ
การปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ เช่น การรับรู้รายได้
ก16. การตรวจสอบสินทรัพย์ท่มี ีตัวตน อาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่นี ่ าเชื่อถือเกี่ยวกับความมี
อยู่ จ ริ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงถึง สิท ธิแ ละภาระผู ก พั น ของกิจ การหรื อ มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์น้ั น
การตรวจสอบสินค้ าคงเหลือแต่ละรายการ อาจทําร่วมกับการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ า
คงเหลือ
การสังเกตการณ์
ก17. การสังเกตการณ์ประกอบด้ วยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ้ ูอ่ ืนกระทํา เช่ น ผู้สอบบัญชี
สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าที่กระทําโดยพนักงานของกิจการ หรือการสังเกตการณ์การปฏิบัติ
ตามการควบคุม การสังเกตการณ์ให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการ แต่มีข้อจํากัดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาที่ทาํ การสังเกตการณ์เท่านั้น และถูกจํากัดโดย
ข้ อเท็จจริงที่ว่าการถูกสังเกตการณ์อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอน
ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 สําหรับแนวทางเพิ่มเติมในการสังเกตการณ์การตรวจนับ
สินค้ าคงเหลือ10

10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ”
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
ก18. การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับโดยตรง
ในรูปของเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้ คาํ ยืนยัน) ในรูปแบบของ
กระดาษ หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ วิธีการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้ กับ
การยืนยันสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองที่เป็ นยอดคงเหลือทางบัญชีและข้ อมูลประกอบบัญชีน้ัน
อย่ างไรก็ตาม การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก ไม่ ได้ จาํ กัดเฉพาะเรื่องยอดคงเหลือของ
บัญชีเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอคํายืนยันเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาหรือรายการที่
กิจการมีต่อบุคคลภายนอก การขอคํายืนยันอาจเป็ นการสอบถามว่ ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับสัญญาหรือไม่ และถ้ ามี การเปลี่ยนแปลงนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้ าง การขอคํายืนยัน
จากบุคคลภายนอก ยังใช้ เพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับเงื่อนไขบางอย่างที่ขาดหายไป
เช่น การที่สญ
ั ญาแนบท้ ายขาดหายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ดูมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 505 สําหรับแนวทางเพิ่มเติม11
การทดสอบการคํานวณ
ก19. การทดสอบการคํานวณ ประกอบด้ วยการตรวจสอบความถูกต้ องของตัวเลขในเชิงการคํานวณใน
เอกสารและบันทึกต่าง ๆ การทดสอบการคํานวณสามารถทําได้ ท้งั ด้ วยมือหรือทางอิเลกทรอนิกส์
การทดสอบโดยการปฏิบตั ิซาํ ้
ก20. การทดสอบโดยการปฏิบัติซาํ้ เกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติโดยอิสระตามขั้นตอนหรือ
ตามการควบคุมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในของกิจการ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ก21. การวิ เคราะห์ เ ปรี ยบเทีย บ ประกอบด้ วยการประเมิ น ข้ อมู ล ทางการเงิ น โดยการวิ เ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ท่ีมี เ หตุ ผ ลระหว่ า งข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบยังรวมถึงการสอบสวนหากจําเป็ นสําหรั บการเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ท่ถี ูกระบุไว้ ซึ่งขัดแย้ งกันกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่น หรือที่แตกต่างไปจากจํานวนที่
คาดการณ์ไว้ อย่างมีนัยสําคัญ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 สําหรับแนวทางเพิ่มเติม

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก”
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การสอบถาม
ก22. การสอบถามประกอบด้ วยการหาข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงินจาก
บุ ค คลที่มีค วามรู้ท้ัง ภายในและภายนอกกิจ การ การสอบถามเป็ นวิธีการตรวจสอบวิธหี นึ่ง
ที่ใช้ กันอย่างมากตลอดการตรวจสอบ โดยใช้ ประกอบกับวิธีการตรวจสอบอื่น การสอบถาม
อาจทําได้ ท้งั การสอบถามอย่างเป็ นทางการที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและการสอบถามด้ วยวาจา
อย่ างไม่เป็ นทางการ ซึ่งการประเมิน คํา ตอบที่ไ ด้ รับจากการสอบถามถือเป็ น ส่วนหนึ่ งของ
วิธีการสอบถามด้ วย
ก23. คําตอบที่ได้ รับจากการสอบถาม อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับข้ อมูลซึ่งไม่เคยได้ รับมาก่อน หรือ
ได้ รับข้ อมูลที่สอดคล้ องกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ในทางกลับกัน คําตอบที่ได้ รับอาจให้
ข้ อ มูล ที่แ ตกต่ า งอย่ า งมากจากข้ อ มูล อื่น ที่ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้ รับ มาก่อ น ตัวอย่ างเช่ น ข้ อมูลที่
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูบริหารจะเข้ าแทรกแซงการควบคุม ในบางกรณี คําตอบที่ได้ รับ
อาจทํา ให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารตรวจสอบที่ใ ช้ ห รื อ ใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบอื่น
เพิ่มเติม
ก24. ถึงแม้ บ่อยครั้งที่การได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธสี อบถามจะมีความสําคัญ แต่ในกรณีท่ี
เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับเจตนาของผู้บริหาร ข้ อมูลที่สนับสนุ นในเรื่องดังกล่ าวอาจมีจาํ กัด
ซึ่งในกรณีน้ ี การทําความเข้ าใจประวัติของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เหตุผล
ในการเลือกวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และความสามารถในการติดตามการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่าง ๆ ของผู้บริหาร อาจให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งสนับสนุนหลักฐานที่ได้ รับจากวิธสี อบถาม
ได้
ก25. ในบางครั้ง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจําเป็ นที่ต้องได้ รับหนังสือรับรองจากผู้บริหาร และ
จากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) เพื่อยืนยันคําตอบที่ได้ รับทางวาจา ดูมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 580 สําหรับแนวทางเพิ่มเติม12
ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ความเกีย่ วข้องและความน่าเชือ่ ถือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก26. ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้องต้ นที่ได้ รับจากวิธีการตรวจสอบใน
ระหว่างการตรวจสอบ อาจรวมถึงข้ อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น จากการตรวจสอบงวดก่อน
สําหรับบางกรณี และจากวิธีการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีในการรับงานสําหรับ
ลูกค้ าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้ าเดิมต่อจากงวดก่อน โดยความเกี่ยวข้ องและความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูลมีผลกระทบต่อคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีท้งั หมด
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง”
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ความเกี่ยวข้ อง
ก27. ความเกี่ยวข้ อง คือความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือผลกระทบของวัตถุประสงค์ของวิธกี าร
ตรวจสอบ และสิ่ ง ที่ ผ้ ู บ ริ ห ารให้ การรั บ รองซึ่ ง อยู่ ใ นการพิ จ ารณาหากมี ค วามเหมาะสม
ความเกี่ยวข้ องของข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี อาจได้ รับผลกระทบจากการกําหนด
แนวทางของการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้ าวัตถุประสงค์ของวิธกี ารตรวจสอบคือการตรวจสอบ
เรื่องการแสดงยอดสูงไปในเรื่องความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้ าหนี้การค้ า การตรวจสอบยอด
เจ้ าหนี้การค้ าที่บันทึกอยู่ในบัญชีจะเป็ นวิธกี ารตรวจสอบที่มีความเกี่ยวข้ อง ในทางตรงกันข้ าม
ถ้ าต้ องการตรวจสอบว่ าเจ้ าหนี้การค้ าแสดงยอดตํ่าไปในเรื่องความมีอยู่ จริ งหรือมูลค่ าของ
เจ้ าหนี้ การค้ า การตรวจสอบยอดเจ้ าหนี้การค้ าที่บันทึกอยู่ ในบัญชี จะเป็ นวิธีตรวจสอบที่ไม่
เกี่ยวข้ อง แต่การตรวจสอบข้ อมูล การจ่ายชําระหนี้หลังวันสิ้นงวด ใบแจ้ งหนี้ท่ยี ังไม่ จ่ายชําระ
ใบแจ้ งยอดจากเจ้ าหนี้ และรายงานการรับของที่ไม่มีหลักฐานการสั่งซื้อจึงจะมีความเกี่ยวข้ อง
มากกว่า
ก28. การกําหนดวิธกี ารตรวจสอบอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง
เพียงบางเรื่องแต่ไม่ใช่ท้งั หมด เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการรับชําระหนี้หลัง
วันสิ้นงวด อาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและมูลค่าของลูกหนี้ แต่ไม่
รวมถึงการตัดยอด เช่นเดียวกันกับการได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้
การรับรองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การมีอยู่จริงของสินค้ าคงเหลือ ไม่สามารถทดแทนหลักฐาน
การสอบบัญชีสาํ หรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองในอีกเรื่องหนึ่งได้ เช่น มูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
นั้น แต่ในขณะเดียวกัน หลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่มาต่าง ๆ กัน หรือในรูปแบบที่ต่างกัน
อาจเกี่ยวข้ องในเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ก29. การทดสอบการควบคุม เป็ นการออกแบบการทดสอบเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมในการป้ องกัน การตรวจพบ และการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ การออกแบบการทดสอบ
การควบคุมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องนั้น รวมถึงการระบุถึงเงื่อนไข
(คุณลักษณะ) ที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของการควบคุม และการไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่แสดงให้ เห็นถึงการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบการมีอยู่หรือไม่มี
ของเงื่อนไขการควบคุมดังกล่าวได้
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ก30. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็ นการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ตรวจพบการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
การตรวจสอบเนื้อหาสาระประกอบด้ วยการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในการออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะต้ องระบุเงื่อนไขที่
เกี่ย วข้ อ งกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตรวจสอบซึ่ ง เป็ นเงื่ อ นไขที่ท าํ ให้ เ กิด การแสดงข้ อ มู ล ที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ความน่าเชื่อถือ
ก31. ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
การสอบบัญชีข้ ึนอยู่กับแหล่งที่มาและลักษณะของหลักฐานนั้นและขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ
ที่ได้ รับหลักฐานนั้น รวมถึงการควบคุมการจัดทําและเก็บรักษาข้ อมูลนั้น การสรุปผลอย่างกว้ าง ๆ
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบั ข้ อยกเว้ นที่สาํ คัญ แม้ ข้อมูลที่ใช้
เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีจะได้ รับมาจากแหล่งที่มาภายนอกกิจการแต่กอ็ าจมีบางสถานการณ์
ที่มีผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ รับ ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่ งที่มา
ภายนอกที่เป็ นอิสระอาจไม่น่าเชื่อถือหากแหล่งที่มานั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือ
ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารขาดความเที่ยงธรรม แม้ จะเป็ นเรื่องที่รับรู้กนั ว่าข้ อยกเว้ นอาจมีอยู่
ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีดังต่อไปนี้อาจเป็ นประโยชน์
ในการพิจารณา
•
หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ถ้ าเป็ นหลักฐานที่ได้ รับจากแหล่งข้ อมูล
ภายนอกที่เป็ นอิสระจากกิจการ
•
หลักฐานการสอบบัญชีจากภายในกิจการย่ อมมีความน่ าเชื่อถือมากขึ้น ถ้ ากิจการมี
การควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการควบคุมการจัดทําและรักษาหลักฐานนั้น
•
หลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับโดยตรง (เช่น จากการสังเกตการณ์การปฏิบัติ
ตามการควบคุม) ย่ อมมีความน่ าเชื่อถือมากกว่ าหลักฐานที่ผ้ ู สอบบัญชีไม่ ได้ รับเอง
โดยตรงหรือมาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้ อมอื่น (เช่น จากการสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามการควบคุม)
•
หลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีอยู่ในรูปเอกสาร ไม่ว่าจะเป็ นกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่ออื่น ๆ จะมีค วามน่ า เชื่ อถือ มากกว่ า หลักฐานที่ไ ด้ รับ ทางวาจา (เช่ น การบันทึก
ผลการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคํารับรองด้ วยวาจาเกี่ยวกับ
เนื้อหาการประชุม)
•
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี ป็ นเอกสารต้ นฉบับ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายเอกสาร
หรือกระดาษโทรสาร หรือเอกสารที่มาจากฟิ ล์มภาพถ่าย เอกสารดิจิตอล หรือหลักฐาน
ที่ถูกเปลี่ยนให้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กบั การควบคุม
ของการจัดทําและรักษาเอกสารนั้น
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ก32. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ให้ แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ13
ก33. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่ าวถึงสถานการณ์ท่ีผ้ ู สอบบัญชีเชื่อว่ าเอกสารอาจถูก
ปลอมแปลง หรืออาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบ14
ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทีจ่ ดั ทําโดยผูเ้ ชีย่ วชาญของฝ่ ายบริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก34. การจัด ทํา งบการเงิ น ของกิจการอาจต้ อ งใช้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ไม่ เกี่ยวกับ การบั ญ ชี หรื อ
การตรวจสอบบัญชี เช่น การคํานวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินมูลค่า หรือข้ อมูล
เกี่ยวกับวิศวกรรม กิจการอาจว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อให้ จัดทําข้ อมูลที่ต้องการสําหรับ
การจัดทํางบการเงิน การที่ไม่สามารถใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญดังกล่าวได้ ในสถานการณ์ท่จี าํ เป็ น จะทําให้
เพิ่มความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก35. ถ้ าข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี จัดทําจากงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
จะต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่ น
หากบุคคลหรือองค์กรหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ แบบจําลองการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ท่ีไม่ สามารถหาราคาตลาดได้ ถ้ าบุคคลหรือองค์กรดังกล่ าวทําการประมาณ
มูลค่ายุติธรรม และกิจการนํามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมาใช้ ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือ
องค์กรนั้ นถือเป็ นผู้ เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารตามที่กล่ าวในย่ อหน้ า ที่ 8 ในทางตรงกันข้ าม
ถ้ าบุคคลหรือองค์กรนั้นให้ เพียงข้ อมูลราคาเกี่ยวกับรายการที่เป็ นรายการเฉพาะแก่กิจการ
และกิจการได้ นาํ ข้ อมูลราคานั้นไปใช้ ในการคํานวณด้ วยตนเอง หากนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เป็ น
หลักฐานการสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้ ย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ซึ่งไม่ถือเป็ น
การใช้ งานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร
ก36. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 8
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อาจได้ รับผลกระทบจากเรื่องต่อไปนี้
•
ลักษณะ และความซับซ้ อนของเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร
•
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในเรื่องดังกล่าว
•
ความพร้ อมของแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
•
ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร
•
ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนั้นเป็ นลูกจ้ างของกิจการหรือไม่ หรือได้ รับการว่าจ้ างเพื่อให้
บริการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวแก่กจิ การเท่านั้น
13
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ย่อหน้ าที่ 5(ก)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 13
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•
•
•
•
•

ฝ่ ายบริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิ ธิพลต่องานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารเพียงใด
ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารอยู่ภายใต้ มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐาน
วิชาชีพอื่น หรือมาตรฐานที่กาํ หนดโดยอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่
ลักษณะ หรือขอบเขตของการควบคุมในกิจการที่มีต่องานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ สอบบัญ ชีเกี่ยวกับ ความชํานาญของผู้ เชี่ยวชาญของ
ฝ่ ายบริหาร
ประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีในงานของผู้เชี่ยวชาญนั้น

ความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญของ
ฝ่ ายบริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ก))
ก37. ความรู้ ค วามสามารถเกี่ย วข้ อ งกับ ลั ก ษณะและระดั บ ความเชี่ ย วชาญของผู้ เ ชี่ ย วชาญของ
ฝ่ ายบริหารนั้น ขีดความสามารถเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ูเชี่ยวชาญนั้นจะนําความรู้ความสามารถ
ของตนมาใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพียงใด ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อขีดความสามารถ อาจรวมถึง
สถานที่ทางภูมิศาสตร์ และความพร้ อมของเวลาและทรัพยากร ความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้ องกับ
ผลกระทบที่ทาํ ให้ เกิดความลําเอียง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ อิทธิพลของบุคคลอื่น ๆ
ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญนั้น ความรู้ความสามารถ
ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร และ
การควบคุมในกิจการที่มีต่องานของผู้เชี่ยวชาญ เป็ นปัจจัยสําคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ที่จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนั้น
ก38. ข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจ
ของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร อาจได้ รับจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น
•
ประสบการณ์ส่วนตัวจากงานในอดีตของผู้เชี่ยวชาญนั้น
•
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญนั้น
•
การปรึกษาหารือกับบุคคลผู้มีความคุ้นเคยกับงานของผู้เชี่ยวชาญนั้น
•
ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร
ทางอุตสาหกรรม ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ หรือการยอมรับขององค์กรภายนอกใน
รูปแบบอื่น ๆ
•
เอกสารหรือหนังสือของผู้เชี่ยวชาญนั้นที่ได้ รับการตีพิมพ์ส่สู าธารณะ
•
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเอง (ถ้ ามี) ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับข้ อมูลต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร
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ก39. เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรม
ในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนั้น ได้ รวมถึงการที่งานของผู้เชี่ยวชาญนั้นอยู่
ภายใต้ มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่น หรือมาตรฐานที่กาํ หนด
โดยอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่ เช่น จริยธรรม และข้ อกําหนดของสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ
อุตสาหกรรม มาตรฐานที่กาํ หนดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือโดยหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต หรือ
ข้ อกําหนดต่าง ๆ โดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก40. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
•
ความเกี่ยวข้ องกันระหว่ างความรู้ความสามารถของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ ายบริ หารกับ
งานของผู้ เ ชี่ ย วชาญ รวมถึง ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในวิช าชี พ นั้ น ตัว อย่ า งเช่ น
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอาจมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะในเรื่องการประกันภัย
ทรัพย์สนิ และอุบัติภัย แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการคํานวณเงินบํานาญ
•
ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารกับข้ อกําหนดทางการบัญชี เช่น
ความรู้เกี่ยวกับข้ อสมมติและวิธกี าร รวมทั้งแบบจําลองซึ่งสอดคล้ องกับแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
•
สถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ หรือหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้ รับ จากการตรวจสอบ แสดงให้ เ ห็น ว่ า อาจมีค วามจํา เป็ นที่ต้ อ งพิจ ารณาความรู้
ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ
ของฝ่ ายบริหารอีกครั้งหรือไม่ ในขณะที่การตรวจสอบยังดําเนินอยู่
ก41. สถานการณ์บางอย่ างอาจคุ กคามต่ อความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ยวชาญ เช่ น
ความเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ส่วนตัว การให้ การสนับสนุ น ความคุ้นเคย การที่ทาํ ให้ ต้อง
สอบทานงานของตนเองและการข่มขู่ การป้ องกันอาจลดการคุกคามเหล่านี้ได้ โดยอาจเกิดขึ้น
จากโครงสร้ างภายนอก (เช่น โดยวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญนั้น โดยข้ อกําหนดทางกฎหมายหรือ
ข้ อบังคับ) หรือโดยภาวะแวดล้ อมของงานของผู้เชี่ยวชาญนั้นเอง (เช่น โดยนโยบายและวิธกี าร
ควบคุมคุณภาพ)
ก42. ถึงแม้ ว่า การป้ องกันจะไม่สามารถกําจัดสถานการณ์คุกคามความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจ
ของผู้เชี่ยวชาญให้ หมดไปได้ แต่การคุกคาม เช่ น การข่มขู่ให้ ทาํ อย่างใดอย่ างหนึ่งนั้นอาจมี
ความรุนแรงน้ อยกว่าถ้ าผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็ นผู้ท่กี ิจการว่าจ้ างมาให้ บริการ ไม่ ใช่เป็ นพนักงาน
ของกิจการเอง และประสิทธิผลของการป้ องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น นโยบายและวิธีการ
ควบคุมคุณภาพอาจมีความสําคัญมากกว่า เนื่องจากการคุกคามความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจ
ของผู้ เชี่ยวชาญที่มีฐานะเป็ นพนักงานของกิจการนั้น จะมีอยู่ตลอดเวลา ผู้ เชี่ยวชาญที่เป็ น
พนักงานของกิจการ โดยปกติจะไม่ถือว่ามีความเที่ยงธรรมมากไปกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ของ
กิจการ
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ก43. ในการประเมินความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญที่กจิ การว่าจ้ างมานั้น ผู้สอบบัญชี
อาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญนั้น เกี่ยวกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์ท่อี าจ
ก่อให้ เกิดสถานการณ์ท่คี ุกคามต่อความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญนั้น และการป้ องกันที่สามารถ
ทําได้ รวมทั้งข้ อกําหนดทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญนั้น และผู้สอบบัญชีอาจต้ องประเมินว่า
การป้ องกันนั้นเพียงพอหรือไม่ ผลประโยชน์และความสัมพันธ์ท่อี าจสร้ างสถานการณ์คุกคาม
นั้นรวมถึง
•
ผลประโยชน์ทางการเงิน
•
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัว
•
การให้ บริการด้ านอื่น ๆ
การทําความเข้ าใจในงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ข))
ก44. ความเข้ าใจในงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร รวมถึงความเข้ าใจเกี่ยวกับความชํานาญที่
เกี่ยวข้ องของผู้เชี่ยวชาญนั้น ความเข้ าใจเกี่ยวกับความชํานาญที่เกี่ยวข้ องอาจได้ รับเมื่อผู้สอบบัญชี
พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีมีความชํานาญในการประเมินงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนั้น
หรือไม่ หรือผู้สอบบัญชีต้องการผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์น้ ีหรือไม่15
ก45. ลักษณะต่าง ๆ ของสาขาของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้ องกับการทําความเข้ าใจของ
ผู้สอบบัญชี อาจรวมถึง
•
สาขาของผู้เชี่ยวชาญเป็ นสาขาเฉพาะด้ านที่มีส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบหรือไม่
•
มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ หรื อ มาตรฐานอื่น และข้ อบั ง คั บ หรื อข้ อ กํา หนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องหรือไม่
•
ข้ อสมมติและวิธีการใดที่ผ้ ูเชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนํามาใช้ และข้ อสมมติและวิธีการ
ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ในการจัดทํารายงานทางการเงินหรือไม่
•
ลักษณะของข้ อมูลภายในและภายนอก หรือข้ อมูลที่ผ้ ูเชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารนํามาใช้
ก46. กรณีท่ีผ้ ู เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารเป็ นผู้ ได้ รับการว่ าจ้ างจากกิจการ โดยปกติจะมีจดหมาย
ตอบรับงานหรือข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างกิจการและผู้เชี่ยวชาญนั้น การประเมิน
ข้ อตกลงดังกล่าวในการทําความเข้ าใจงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร อาจช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชี
สามารถกําหนดถึงความเหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
•
ลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ยวชาญ
•
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญนั้น และ
•
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญนั้น
รวมทั้งรูปแบบของรายงานที่ผ้ ูเชี่ยวชาญจะจัดทําขึ้น
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 7
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ก47. กรณีท่ีผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ ายบริหารเป็ นพนักงานของกิจการนั้ น มีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะมี
การทําข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษร การสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารคนอื่น ๆ ในทีม
อาจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมที่สดุ ที่ผ้ ูสอบบัญชีจะสามารถทําความเข้ าใจงานของผู้เชี่ยวชาญได้
การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค))
ก48. ข้ อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ ายบริหารในเชิง
หลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองที่เกี่ยวข้ อง อาจรวมถึง
•
ความเกี่ ย วข้ องและความสมเหตุ ส มผลของสิ่ ง ที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญพบหรื อ ข้ อสรุ ป
ความสอดคล้ องของสิ่งที่พบหรือข้ อสรุปนั้นกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื และสิ่งที่พบ
หรือข้ อสรุปนั้นได้ รวมอยู่ในงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ วหรือไม่
•
ความเกี่ย วข้ อ งและความสมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ แ ละวิ ธี ก ารที่ใ ช้ ถ้ า งานของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อสมมติและวิธกี ารที่สาํ คัญ
ความเกี่ยวข้ อง ความครบถ้ วน และความถูกต้ องของแหล่งข้ อมูล ถ้ างานของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้ องกับแหล่งข้ อมูลที่มีนัยสําคัญ
ข้อมูลทีจ่ ดั ทําโดยกิจการและใช้ตามวัตถุประสงค์ของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9 (ก)-(ข))
ก49. เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่นี ่าเชื่อถือ ข้ อมูลที่จัดทําโดยกิจการที่ผ้ ูสอบบัญชี
ใช้ ในการตรวจสอบจํา เป็ นจะต้ องมีความครบถ้ วนและถูกต้ องอย่ างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น
ประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชีรายได้ โดยใช้ ราคาขายที่กาํ หนดไว้ ในการบันทึกยอดขาย
จะได้ รับผลกระทบจากความถูกต้ องของข้ อมูลราคา และความครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งของ
ปริมาณขาย เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบลักษณะบางอย่าง (เช่นการอนุ มัติรายการ) ของ
รายการจํานวนหนึ่ง (เช่น การจ่ายชําระหนี้) ผลของการตรวจสอบจะมีความน่าเชื่อถือน้ อยลงถ้ า
จํานวนประชากรของรายการที่ใช้ ในการเลือกรายการตรวจสอบมีไม่ครบถ้ วน
ก50. การให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในเรื่องความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่ าว
อาจทําในเวลาเดียวกันกับการใช้ ข้อมูลนั้นในการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ การได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของวิธกี ารตรวจสอบด้ วย ในสถานการณ์อ่นื ๆ ผู้สอบบัญชี
อาจได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่ าวโดย
การทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดทําและการเก็บรักษาข้ อมูลนั้น อย่ างไรก็ตาม ในบาง
สถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้ วิธกี ารตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมได้
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ก51. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่จะใช้ ข้อมูลที่จัดทําโดยกิจการสําหรับการตรวจสอบตาม
วัตถุประสงค์อ่ นื ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่จะใช้ การวัดผลประกอบการของกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือใช้ ข้อมูลที่กจิ การจัดทําเพื่อใช้ ในการติดตาม
การปฏิบัติงาน เช่น รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในกรณีดังกล่ าว ความเหมาะสมของ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้ รับ จะได้ รับผลกระทบจากข้ อมูลที่อาจไม่ ถูกต้ องแม่ นยําหรื อมี
ความละเอียดไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น วิธวี ัดผลประกอบการ
ของกิจการที่ผ้ ูบริหารใช้ น้ัน อาจไม่แม่นยําเพียงพอที่จะใช้ ในการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
การเลือกรายการทดสอบเพือ่ ให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก52. วิธกี ารตรวจสอบที่มีประสิทธิผลจะให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม ซึ่งเมื่อรวมกับหลักฐาน
การสอบบัญชีอ่นื ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหรือจะได้ รับ จะเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
ในการเลือกรายการที่จะทดสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 7 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเกี่ยวข้ องและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี อีกลักษณะหนึ่ง
ของความมีประสิทธิผล (ความเพียงพอ) คือความสําคัญของการพิจารณาเลือกรายการที่จะ
ทดสอบ ซึ่งวิธกี ารที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจใช้ ในการเลือกรายการทดสอบ ได้ แก่
ก. การเลือกทุกรายการ (การตรวจสอบร้ อยละร้ อย)
ข. การเลือกรายการแบบเจาะจง และ
ค. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
ความเหมาะสมของการเลื อกใช้ วิ ธี ในการเลื อกรายการไม่ ว่ าวิ ธีเดี ยวหรื อหลายวิ ธีร่ วมกัน
ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์น้ัน ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองที่กาํ ลังตรวจสอบอยู่ และความเป็ นไปได้ ของ
การนําวิธกี ารเลือกรายการต่างๆมาใช้ ปฏิบัติและความมีประสิทธิภาพของวิธตี ่าง ๆ เหล่านั้น
การเลือกทุกรายการ
ก53. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าการตรวจสอบรายการทุกรายการของประชากรที่ประกอบเป็ นกลุ่ม
ของรายการบัญชีหนึ่ง หรือยอดคงเหลือตามบัญชี (หรือกลุ่มย่ อยของประชากร) เป็ นสิ่งที่
เหมาะสมที่สุด แต่ โดยปกติผ้ ูสอบบัญชีจะไม่ ตรวจสอบร้ อยละร้ อยในกรณีท่ีทาํ การทดสอบ
การควบคุม อย่ างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบร้ อยละร้ อยในกรณีท่ีเป็ นการทดสอบ
รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ ตัวอย่างที่การตรวจสอบร้ อยละร้ อยอาจเหมาะสมคือ
•
ประชากรประกอบด้ วยรายการที่มีจาํ นวนเงินสูงเพียงไม่ก่รี ายการ
•
มีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและการเลือกรายการด้ วยวิธอี ่นื ไม่ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือ
•
ระบบการประมวลผลข้ อมูลมีลักษณะเป็ นการคํานวณหรือทําซํา้ หลาย ๆ ครั้ง ทําให้
การตรวจสอบร้ อยละร้ อยมีต้นทุนในการตรวจสอบตํ่า
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การเลือกรายการแบบเจาะจง
ก54. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากร โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการ การประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และลักษณะเฉพาะของประชากรที่ทดสอบ การใช้
ดุลยพินิจในการเลือกรายการแบบเจาะจงจะต้ องคํานึงถึงความเสี่ยงของตัวอย่างที่ไม่ถูกเลือก
รายการที่เลือกแบบเจาะจงอาจรวมถึง
•
รายการทีม่ ีมลู ค่าสูงหรือรายการสําคัญ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจง
จากประชากรเนื่องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงหรือมีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น
รายการที่น่าสงสัย รายการผิดปกติ รายการที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดความเสี่ยง หรือรายการ
ที่เคยเกิดข้ อผิดพลาด
•
ทุกรายการทีม่ ีจาํ นวนเงินสูงกว่าจํานวนทีก่ าํ หนดไว้จาํ นวนหนึง่ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจ
เลือ กตรวจสอบรายการที่มีมูล ค่ า เกิน จํา นวนที่กาํ หนดไว้ เพื่ อ ตรวจสอบรายการที่
เป็ นสัดส่วนใหญ่ ของยอดรวมทั้งหมดในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตาม
บัญชี
•
รายการทีใ่ ห้ขอ้ มูล ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่ให้ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะ
ธุรกิจของกิจการ หรือลักษณะของรายการ
ก55. การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจากรายการในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือ
ตามบัญชี มักเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แต่วิธีการนี้
ไม่ ใ ช่ การเลือกตัวอย่ างในการสอบบัญ ชี ผลที่ได้ จากการตรวจสอบรายการที่เลือกโดยวิธีน้ ี
ไม่ สามารถนําไปใช้ สรุปผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดได้ ดังนั้น การเลือกตรวจสอบรายการ
แบบเจาะจงจึงไม่ได้ ให้ หลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับประชากรส่วนที่เหลือ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
ก56. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เป็ นการออกแบบให้ สามารถให้ ข้อสรุปต่อประชากรทั้งหมด
จากการทดสอบตัวอย่างที่เลือกจากประชากรนั้น การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีอธิบายอยู่
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 53016
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี”
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ความขัดแย้งกัน หรือข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่
11)
ก57. การได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่มาต่าง ๆ กันหรือในรูปแบบต่าง ๆ กัน อาจแสดง
ให้ เห็นว่าหลักฐานที่ได้ รับมาแต่ละชิ้นไม่น่าเชื่อถือ เช่น เมื่อหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจาก
แหล่ งที่มาแหล่ งหนึ่งขัดแย้ งกันกับที่ได้ รับมาจากอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งในกรณีน้ ีอาจเป็ นคําตอบที่
ได้ รับจากการสอบถามผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่น ที่ขัดแย้ งกัน หรือคําตอบที่
ได้ รับจากการสอบถามผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลขัดแย้ งกันกับคําตอบที่ได้ รับจากผู้บริหาร
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐาน ในกรณีท่ี
ผู้สอบบัญชีพบข้ อมูลของเรื่องที่สาํ คัญ แต่ขดั แย้ งกันกับผลสรุปสุดท้ ายของการตรวจสอบ17
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 11
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