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ISA™ 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่า

ยุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โ ด ย  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ข อ ง  International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอน 

ในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่า

ยุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” 

ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการ

ทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี 

รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง © 2012  

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

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

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

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ  Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้

การเป ล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC 

mailto:Permissions@ifac.org
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 540 

การตรวจสอบประมาณการทางบญัชี รวมถงึประมาณการทางบญัชี 

ท่ีเกีย่วกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า   

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1 

ลักษณะของประมาณการทางบัญชี 2-4 

วันถือปฏบิัติ 5 

วตัถุประสงค ์ 6 

ค าจ ากดัความ 7 

ขอ้ก าหนด  

วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง 8-9 

การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 10-11 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 12-14 

การขยายการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ

ที่ ได้ประเมินไว้ 15-17 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการระบุถึง 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 18 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 19-20 

ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขี้น 21 

หนังสอืรับรอง 22 

เอกสารหลักฐาน 23 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ลักษณะของประมาณการทางบัญชี ก1–ก11 

วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ก12–ก44 

การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

ก45–ก51 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ ก52–ก101 

การขยายการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ

ที่ ได้ประเมินไว้ ก102–ก115 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการระบุถึง 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก116–ก119 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี ก120–ก123 

ข้อบ่งชี้ถงึความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น ก124–ก125 

หนังสอืรับรอง ก126–ก126 

เอกสารหลักฐาน ก128 

ภาคผนวก การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกนั 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชี

ที่ เกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดมาตรฐานและให้แนวทางปฏิบัติ

เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึง 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการตรวจสอบ 

งบการเงิน มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1  มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 3302 และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการประยุกต์

เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังให้ข้อก าหนดและแนวทาง

ส าหรับข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประมาณการทางบัญชีและข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงที่ อาจ

เป็นไปได้ของผู้บริหาร 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี 

2. รายการในงบการเงินบางรายการไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างแน่นอนแต่ท าได้เพียง 

การประมาณการ ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  จะเรียกรายการในงบ

การเงินดังกล่าวว่าประมาณการทางบัญชี ลักษณะและความเชื่ อถือได้ของข้อมูลที่ ฝ่ายบริหารใช้

ในการประกอบการจัดท าประมาณการทางบัญชีนั้นอาจแตกต่างกนัไปได้มาก ซึ่ งส่งผลกระทบต่อ

ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชี ซึ่ งระดับของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการนั้นจะกระทบต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญของประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมถึงข้อสงสัยต่อความล าเอียงของผู้บริหารทั้งที่

ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก11)  

3. วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กับแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและรายการทางการเงินที่ รายงาน วัตถุประสงค์ของการวัด

มูลค่าส าหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการเพื่ อคาดการณ์ถึงผลการท ารายการหนึ่ งรายการ

หรือมากกว่าหนึ่ งรายการ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ ก่อให้เกิดความจ าเป็นในการประมาณการ

ทางบัญชี ส าหรับประมาณการทางบัญชีอื่ น ซึ่ งรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี

นั้น วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าอาจต่างไปและแสดงในรูปของมูลค่าของรายการในปัจจุบัน

หรือรายการในงบการเงิน ซึ่ งมีเง่ือนไข ณ วันที่ วัดมูลค่า เช่น ประมาณการราคาตลาดของ

สินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ในการน าแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องไปใช้อาจก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้การตั้งข้อสมมติเกี่ ยวกับรายการ

ระหว่างผู้ที่ มีความรอบรู้และความเต็มใจและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

 

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
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ลักษณะของผู้ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน (บางคร้ังเรียกว่า “ผู้ เข้าร่วมซื้ อขายในตลาด” หรือ

เทยีบเท่า) มากกว่ามาจากการท ารายการที่ ผ่านมาหรือในอนาคต3 

4. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจ านวนเงินที่ เคยรับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงิน

อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินเสมอไป กรณีนี้ จะเป็นกรณีส าหรับการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซึ่ งผลจากการสังเกตนั้นจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเง่ือนไข

ภายหลังจากวันที่ มีการวัดมูลค่า ซึ่ งเป็นผลจากการประมาณการเพื่ อวัตถุประสงค์ของงบการเงิน 

วนัถือปฏิบติั 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสม 

เกี่ ยวกบั 

(ก) ประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงบการเงินว่ามี

การรับรู้และเปิดเผยข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่  

(ข) มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่  

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ค าจ ากดัความ 

7. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายตามที่ แสดงไว้ดังนี้   

(ก) ประมาณการทางบัญชี หมายถึง การประมาณเกี่ ยวกับจ านวนที่ เป็นตัวเงินของรายการที่

ยังไม่สามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินที่ แน่นอนได้ ซึ่ งใช้ส าหรับจ านวนที่ วัดโดยมูลค่า

ยุติธรรมเมื่ อมีความไม่แน่นอนในการประมาณ รวมถึงจ านวนอื่ น ๆ ที่ ต้องมีการ

ประมาณการ หากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ระบุถึงการประมาณการทางบัญชีที่

เกี่ ยวข้องกบัการวัดมูลค่ายุติธรรม นั่นหมายถึงการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

(ข) ค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี หมายถึง 

จ านวนหรือช่วงของจ านวน ซึ่ งได้รับจากหลักฐานการตรวจสอบเพื่ อใช้ในการประเมิน

ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

(ค) ความไม่แน่นอนของประมาณการ หมายถึง ข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง เกี่ ยวกบัการขาดความแม่นย าที่ ควรมีในการวัดมูลค่า 

(ง) ความล าเอยีงของผู้บริหาร หมายถึง การขาดความเป็นกลางของผู้บริหารในการจัดท าข้อมูล 

 

3
  ความแตกต่างของค านิยามของมูลค่าปัจจุบันอาจแตกต่างกนัในแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน 
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(จ) ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หมายถึง จ านวนที่ ผู้บริหารก าหนดขึ้นเพื่ อรับรู้หรือ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นประมาณการทางบัญชี 

(ฉ) ผลของประมาณการทางบัญชี หมายถึง จ านวนที่ เป็นตัวเงินที่ เกิดขึ้นจริงซึ่ งเกิดจากผล

จากการสิ้นสดุของรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ ง หรือหลายรายการ ซึ่ งก าหนด

ขึ้นจากประมาณการทางบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

8. เมื่ อท าการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4  ผู้ สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจเร่ืองดังต่อไปนี้  เพื่ อให้

สามารถให้หลักเกณฑ์ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญส าหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12) 

(ก) ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก15) 

(ข) ผู้ บริหารระบุถึงรายการ เหตุการณ์  หรือเง่ือนไขเหล่านั้ นอย่างไรเพื่ อให้ทราบว่า 

มีความจ าเป็นที่ จะต้องมีการจัดท าประมาณการทางบัญชีเพื่ อรับรู้หรือเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน การได้มาซึ่ งความเข้าใจนี้  ผู้ สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดการจัดท าประมาณการทางบัญชีใหม่ หรือ

ความจ าเป็นที่ ต้องปรับปรุงประมาณการทางบัญชีที่ มีอยู่ เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก16-ก21) 

(ค) วิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี และความเข้าใจของข้อมูล

อ้างองิที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก23) 

(1) วิธีการซึ่ งรวมถึงแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี (อ้างถึง   

ย่อหน้าที่  ก24-ก26) 

(2) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27-ก28) 

(3) ผู้บริหารมีการใช้ผู้เชี่ ยวชาญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก30) 

(4) ข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก36) 

(5) การจัดท าประมาณการทางบัญชีมีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะได้รับการเปล่ียนแปลง

จากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ในวิธีการหรือไม่ หากมีเพราะเหตุใด (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก37)  

(6) ผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ 

และอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38) 

 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  5-6 และ 11-12 
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9. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีที่ รวมอยู่ในงบการเงินงวดก่อน หรือผล

ของการประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนใหม่หากเป็นไปได้เพื่ อวัตถุประสงค์ของงวดปัจจุบัน

ลักษณะและขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงลักษณะของประมาณการ 

ทางบัญชี และประเมินว่าข้อมูลที่ ได้รับจากการสอบทานมีความเกี่ ยวข้องกับการระบุและ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของประมาณ

การทางบัญชีที่ รวมอยู่ในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม  

การสอบทานดังกล่าวมิได้ท าเพื่ อให้ตั้งค าถามถึงการตัดสินใจที่ ท าไปแล้วในงวดก่อน ซึ่ งขึ้นอยู่

กบัข้อมูลที่ ได้มาในช่วงเวลานั้น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39-ก44) 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่

ไดป้ระเมินไว ้

10. ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)5  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินระดับ

ของความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45-ก46) 

11. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ามีประมาณการทางบัญชีใดที่ อาจ

มีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูง ซึ่ งจะท าให้เกิดความเสี่ ยงที่ ม ีน ัยส าคัญ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47-ก51) 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้

12. จากผลของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52) 

(ก) ผู้บริหารเลือกใช้ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการ

ทางบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53-ก56) 

(ข) วิธีการที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีมีความเหมาะสมและประยุกต์ใช้อย่าง

สม า่เสมอหรือไม่ และหากมกีารเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธกีารจัดท า

ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อน การเปล่ียนแปลงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ตาม

สถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57-ก58) 

13. ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3306 ผู้สอบบัญชีต้องรับรองหรือ

พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างต่อไปนี้ ต่อลักษณะของประมาณการทางบัญชี  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59-ก61) 

 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  5 
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(ก) พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้ สอบบัญชีนั้นให้หลักฐาน 

ในการตรวจสอบเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62-ก67) 

(ข) ทดสอบว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีและข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการ

อย่างไร ซึ่ งผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก68-ก70) 

(1) วิธีการวัดมูลค่าที่ ใช้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก71-ก76) 

(2) ข้อสมมติที่ ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าภายใต้

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก77-ก83) 

(ค) ทดสอบความมีประสทิธภิาพของการควบคุมว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการอย่างไรและ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก84-ก86) 

(ง) ก าหนดค่าประมาณแบบจุดหรือช่วงของค่าประมาณเพื่ อใช้ในการประเมินค่าประมาณ

แบบจุดของผู้บริหาร เพื่ อวัตถุประสงค์นี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก87-ก91) 

(1) หากผู้ สอบบัญชีใช้ ข้อสมมติหรือวิธีการที่ แตกต่างไปจากที่ ผู้ บ ริหารใช้  

ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจในข้อสมมติของผู้บริหารหรือวิธีการที่ ผู้บริหารใช้

อย่างเพียงพอเพื่ อที่ จะสามารถก าหนดค่าประมาณของผู้สอบบัญชีหรือช่วงของ

ค่าประมาณโดยพิจารณาถึงตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องและการประเมินว่ามีผลต่างอย่างมี

สาระส าคัญจากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก92) 

(2) หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าช่วงของค่าประมาณมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องท า

ให้ช่วงของค่าประมาณแคบลงมา โดยอ้างอิงจากหลักฐานการตรวจสอบที่ ได้รับ

ของช่วงของค่าประมาณนั้นมีความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก93-ก95) 

14. ในการพิจารณาถึงเร่ืองที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  12 หรือในการตอบสนองต่อผลการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในย่อหน้าที่  13 ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะทางในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง

หรือหลายลักษณะหรือไม่ส าหรับประมาณการบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่

เพียงพอและเหมาะสมส าหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก96-ก101) 

การขยายการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งที่เป็นนยัส าคญั 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

15. ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ นอกจากการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3307 แล้ว ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินเรื่ องดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก102) 

(ก) ผู้บริหารพิจารณาถึงทางเลือกของข้อสมมติหรือผลการประมาณการนั้นอย่างไร และ

เหตุผลที่ ไม่ใช้ ข้อสมมติหรือผลการประมาณการอื่ นนั้ น  หรือผู้ บ ริหารระบุถึง 
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ความไม่แน่นอนของประมาณการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอย่างไร (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก103-ก106) 

(ข) ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้บริหารใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก107-ก109) 

(ค) ความเกี่ ยวข้องกับความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้ บ ริหารใช้ 

ในการประยุกต์ใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีความเหมาะสม ความตั้งใจ

ของผู้บริหารเพื่ อด าเนินการในเรื่ องนั้น และความสามารถของผู้บริหารในการท าเช่นนั้น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก110) 

16. หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ผู้บริหารไม่สามารถระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในประมาณการทางบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญได้อย่างเพียงพอ 

ผู้สอบบัญชีต้อง (หากจ าเป็น) ก าหนดช่วงของค่าประมาณเพื่ อประเมินความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก111-ก112) 

เกณฑก์ารรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

17. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสมส าหรับประมาณการ 

ทางบัญชีที่ ก่อให้เกดิความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญเกี่ ยวกบัเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) การตัดสินใจของผู้บริหารที่ จะรับรู้ หรือไม่รับรู้ ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก113-ก114) 

(ข) หลักเกณฑใ์นการวัดมูลค่าที่ เลือกใช้ส าหรับประมาณการทางบัญชีนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก115) 

มีความสอดคล้องกบัข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการระบุถึงการแสดงขอ้มูลที่ขดั

ต่อขอ้เท็จจริง 

18. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าประมาณการทางบัญชีในงบการเงินมีความสมเหตุสมผลตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ หรือแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

จากหลักฐานการตรวจสอบที่ ได้รับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก116–ก119) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการทางบญัชี 

19. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสมว่าการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก120–ก121) 

20. ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการในงบการเงิน

ให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก122–ก123) 
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ขอ้บ่งช้ีถึงความล าเอียงของผูบ้ริหารที่อาจเกิดข้ึน 

21. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานว่าดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีนั้ น มี ข้อบ่งชี้ ถึ งความล าเอียงของผู้ บ ริหารที่ อาจเกิดขึ้ นหรือไม่ ข้อบ่งชี้ ถึ ง 

ความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้ นไม่ได้แปลว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

เสมอไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก124–ก125) 

หนงัสือรบัรอง 

22. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลว่าผู้บริหาร

ห รือผู้ มี ห น้ าที่ ใน ก ารก ากับดู แล เชื่ อ ว่ า ข้อสมมติ ที่ ใ ช้ ในการจั ดท าป ระมาณ การ 

มีความสมเหตสุมผลหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก126–ก127) 

เอกสารหลกัฐาน 

23. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้  8  

(ก) หลักเกณฑ์ส าหรับการสรุปผลของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็น

นัยส าคัญ   

(ข) ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงที่ อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร (หากมี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก128)    

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ก1. รายการทางการเงินบางรายการสามารถวัดมูลค่าได้จากการประมาณการเท่านั้น เนื่ องจากมี

ความไม่แน่นอนทั่วไปในการท าธุรกรรม นอกจากนั้นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ หนี้สินหรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการวัดมูลค่าที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงินอาจก่อให้เกิดความจ าเป็นที่ ต้องใช้การประมาณการรายการทางการเงิน แม่บท

การรายงานทางการเงินบางแม่บทก าหนดวิธีการเฉพาะที่ ใช้ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผย

ข้อมูลในการจัดท างบการเงิน ในขณะที่ แม่บทการรายงานทางการเงินอื่ นก าหนดวิธีการเฉพาะ 

ที่ น้อยกว่า ภาคผนวกในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ อธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมและ 

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกนั 

ก2. ประมาณการทางบัญชีบางรายการมีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการน้อยและ 

อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับต ่า 

ตัวอย่างเช่น 

• ประมาณการทางบัญชีของกจิการที่ ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิซึ่ งไม่ซับซ้อน 
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• ประมาณการทางบัญชีที่ มีการจัดท าและปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเนื่ องจากเกี่ ยวข้องกับ

รายการที่ เกดิเป็นประจ าสม า่เสมอ 

• ประมาณการทางบัญชีที่ เกดิขึ้นจากข้อมูลที่ หาได้ง่าย เช่น อัตราดอกเบี้ยหรือราคาซื้อขาย

แลกเปล่ียนตราสารทางการเงินที่ มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ อาจเรียกข้อมูล

ดังกล่าวว่าเป็นข้อมูล “ที่ สงัเกตได้” ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี  

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซึ่ งวิธีการในการวัดมูลค่าถูกก าหนดโดยแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไม่มีความซับซ้อนและง่ายในการประยุกต์ใช้ส าหรับ

สนิทรัพยห์รือหนี้สนิที่ ต้องวัดมลูค่ายุติธรรม 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซึ่ งมีแบบจ าลองที่ ใช้ในการวัดประมาณการทางบัญชี

เป็นที่ รู้ จักและยอมรับโดยทั่วไป โดยมีเง่ือนไขว่าให้ข้อสมมติหรือข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ใน

แบบจ าลองเป็นที่ สามารถสงัเกตได้ 

ก3. อย่างไรกต็าม ประมาณการทางบัญชีบางรายการอาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการ

สงูโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อประมาณการนั้นประมาณการจากข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น 

• ประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัผลของคดีความ 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ งไม่มีการซื้ อขาย

ในตลาดสาธารณะ 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีที่ กิจการพัฒนาแบบจ าลองขึ้นใช้เป็นการเฉพาะเจาะจง

อย่างสงู หรือมีข้อสมมติหรือข้อมูลเบื้องต้นที่ ไม่สามารถหาได้ทั่วไป 

ก4. ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของประมาณ

การทางบัญชี ซึ่ งขอบเขตของวิธีการที่ ยอมรับโดยทั่วไปหรือแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชี ในบางกรณีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการทางบัญชี

อาจมีมากจนกระทั่งไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขการรับรู้ รายการในแม่บทการรายงานทางการเงิน

และไม่อาจจัดท าประมาณการทางบัญชีนั้นได้ 

ก5. รายการในงบการเงินทุกรายการที่ ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมไม่จ าเป็นต้องมีความไม่แน่นอนของ

ประมาณการเสมอไป ตัวอย่างเช่น กรณีที่ รายการในงบการเงินบางรายการที่ มีตลาดซื้อขายคล่อง

และตลาดเปิดรองรับ ซึ่ งสามารถให้ข้อมูลที่ หาได้ทั่วไปและเชื่ อถือได้ ซึ่ งเป็นข้อมูลราคาที่ เป็น

การซื้ อขายจริง ในกรณีเช่นนี้ การที่ มีราคาตลาดที่ ประกาศให้สาธารณชนรับทราบเป็นหลักฐาน

การตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่ สดุ อย่างไรกต็าม แม้ว่าวิธกีารวัดมูลค่าและข้อมูลสนับสนุนจะ

มีความชัดเจน ความไม่แน่นอนของการประมาณการก็อาจเกิดขึ้ นได้ ตัวอย่างเช่น อาจต้อง

ปรับปรุงมูลค่าของตราสารทางการเงินที่ มีราคาซื้อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่องหาก ผู้ถือตราสาร

มีความเกี่ ยวข้องใกล้ชิดกับตลาดหรือมีข้อจ ากัดในตลาด นอกจากนั้น สภาพเศรษฐกิจ

โดยทั่วไปในขณะนั้น เช่น การที่ ตลาดไม่มีสภาพคล่องอาจกระทบต่อความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ 
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ก6. ตัวอย่างอื่ นส าหรับเหตุการณ์ซึ่ งอาจต้องจัดให้มีการประมาณการทางบัญชี ซึ่ งไม่ใช่ประมาณ

การมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

• ค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

• ค่าเผื่ อสนิค้าล้าสมัย 

• ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

• วิธคีิดค่าเสื่ อมราคาหรืออายุการใช้งานของสนิทรัพย์ 

• ค่าเผื่ อการลดมูลค่าของเงินลงทุนที่ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนมีความไม่แน่นอน 

• ผลลัพธข์องสญัญาระยะยาว 

• ต้นทุนที่ เกดิขึ้นเพื่ อท าให้คดีความสิ้นสดุลง 

ก7. ตัวอย่างอื่ นส าหรับเหตุการณ์ซึ่ งต้องมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

• เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีความซับซ้อน ซึ่ งไม่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อง่ายขายคล่องและ

ตลาดเปิด 

• การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

• สนิทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่ ถือไว้เพื่ อจ าหน่าย  

• สินทรัพย์หรือหนี้ สินบางประเภทที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจ รวมถึง ค่าความนิยมและ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

• รายการที่ เกี่ ยวข้องกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหนี้ สินระหว่างผู้ที่ เป็นอิสระต่อกัน

โดยไม่ได้พิจารณาถึงตัวเงิน ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ ยนระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน

ในกจิการที่ ท าธุรกจิแตกต่างกนั 

ก8. การจัดท าประมาณการเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ ได้รับขณะที่ จัดท า

งบการเงิน ประมาณการทางบัญชีหลายประมาณการจะใช้ข้อสมมติเกี่ ยวกับสิ่ งที่ มีความไม่

แน่นอน ณ เวลาที่ จัดท าประมาณการ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีหน้าที่ ในการท านายรายการหรือ

เหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคตที่ หากทราบในขณะตรวจสอบอาจส่งผลกระทบที่ เป็น

นัยส าคัญต่อการกระท าของผู้บริหารหรือข้อสมมติที่ ผู้บริหารใช้ 

ความล าเอียงของผูบ้ริหาร 

ก9. โดยปกติแม่บทการรายงานทางการเงินจะต้องมีความเป็นกลาง หมายถึง ปราศจากความ

ล าเอียง อย่างไรก็ตาม ดุลยพินิจของผู้บริหารอาจท าให้ประมาณการทางบัญชีมีความไม่

ชัดเจนในดุลยพินิจ ซึ่ งดุลยพินิจนั้นอาจเป็นความล าเอียงทั้งที่ ตั้ งใจหรือไม่ได้ตั้ งใจของ

ผู้บริหาร (ตัวอย่างเช่น ผลจากการโน้มน้าวเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย) เมื่ อมีดุลยพินิจเกี่ ยวข้อง

ในการประมาณการจะท าให้เกิดข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีต่อความล าเอียงของ

ผู้บริหารเพิ่ มขึ้ น ความล าเอียงที่ ไม่ได้ตั้งใจของผู้บริหาร และความเป็นไปได้ที่ จะเกิดความ

ล าเอียงโดยตั้งใจของผู้บริหารในการประมาณการทางบัญชี ส าหรับการตรวจสอบปีถัดไป  
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ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเป็นไปได้ในงวดก่อนมีผลต่อการวางแผนและ 

การระบุความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

ก10. ความล าเอียงของผู้บริหารอาจพบได้ยากในระดับของบัญชีใดบัญชีหนึ่ ง แต่อาจพบได้หาก

พิจารณาในภาพรวมของประมาณการทางบัญชี  หรือเมื่ อพิจารณาประมาณการทางบัญชี

ทั้ งหมด หรือเมื่ อสังเกตจากหลาย ๆ งวดบัญชี ถึงแม้ ว่าความล าเอียงของผู้ บ ริหาร 

ในบางรูปแบบเกิดจากการตัดสินใจ ซึ่ งในการตัดสินใจนั้นผู้บริหารอาจไม่มีเจตนาที่ จะ

บิดเบือนต่อผู้ ใช้งบการเงิน อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารมีเจตนาจะบิดเบือน กรณีนี้ ถือว่า 

ความล าเอยีงของผู้บริหารเป็นการทุจริต 

ขอ้พิจารณาส าหรบักิจการทีมี่ส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

ก11. กิจการที่ มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะอาจมีการถือครอบครองสินทรัพย์ที่ มีลักษณะเฉพาะอย่าง 

ซึ่ งสินทรัพย์นั้นไม่มีแหล่งข้อมูลที่ มีความเชื่ อถือได้เพื่ อใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมหรือ

มูลค่าปัจจุบันหรือทั้งสองวิธี สินทรัพย์ที่ มีลักษณะเฉพาะนั้นจะไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดและ

ไม่มีตลาดซื้ อง่ายขายคล่อง ดังนั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมจึงมักต้องการการประมาณการ  

ซึ่ งอาจมีความซับซ้อนและในบางกรณีอาจไม่สามารถประมาณการได้เลย ซึ่ งพบได้ไม่บ่อยนัก  

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก12. วิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องในย่อหน้าที่  8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  ช่วยผู้สอบบัญชีในการคาดการณ์ว่าน่าจะมีลักษณะและประเภทของประมาณการ 

ทางบัญชีที่ อาจมีในกิจการ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเบื้ องต้นว่าความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เพียงพอหรือไม่ที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี และวางแผนลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต 

การตรวจสอบต่อไป 

การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้ก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ก)) 

ก13. การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เหมาะสมช่วย 

ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า 

• มีการก าหนดเง่ือนไขบางประการในการรับรู้ 9หรือวิธีการวัดมูลค่าส าหรับประมาณการ

ทางบัญชีหรือไม่ 

• มีการระบุถึงเง่ือนไขบางประการ ซึ่ งอนุญาตหรือก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการอ้างถึงความตั้ งใจของผู้บริหารที่ จะท ากิจกรรมบางอย่าง

เกี่ ยวกบัสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

 

9
  แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ต้องการให้รายงานในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนมีเงื่ อนไขการรับรู้รายการ 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ท าให้เกดิความผิดพลาดของการรับรู้รายการนั้น ซ่ึงรวมถึงการ

ประมาณการทางบัญชีด้วย 
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• มีการระบุข้อก าหนดหรือการอนุญาตเกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 

การท าความเข้าใจนี้ ยังช่วยผู้สอบบัญชีในการสอบถามผู้บริหารว่าผู้บริหารน าข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีมาประยุกต์ใช้อย่างไร และช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้ว่า

ผู้บริหารมีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ก14. กรณีที่ มีทางเลือก แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้แนวทางส าหรับผู้บริหารในการพิจารณา

ค่าประมาณแบบจุด ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทก าหนดให้ค่าประมาณ

แบบจุด ซึ่ งถูกเลือกเป็นทางเลือกสะท้อนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อผลลัพธ์ที่ น่าจะเป็นไป

ได้มากที่ สุด10 ในขณะที่ แม่บทการรายงานทางการเงินอื่ นให้ใช้วิธี “คิดลดความน่าจะเป็น-ค่าที่

คาดไว้ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก” ส าหรับบางกรณีผู้บริหารอาจสามารถจัดท าค่าประมาณแบบจุดได้

โดยตรง ในกรณีอื่ นผู้บริหารอาจสามารถจัดท าค่าประมาณแบบจุดที่ เชื่ อถือได้หลังจากพิจารณา

ข้อสมมติหลาย ๆ ทางเลือกหรือผลจากการพิจารณาค่าประมาณแบบจุด 

ก15. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ เป็นนัยส าคัญ

ของประมาณการทางบัญชีที่ เปล่ียนแปลงได้ง่าย นอกจากนั้นหากมีระดับความไม่แน่นอนของ

ประมาณการสูง แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทไม่อนุญาตให้รับรู้ ประมาณการ

ทางบัญชีนั้นในงบการเงิน แต่อาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลบางประการในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

การท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริหารระบุวา่เมือ่ใดจึงจะมีความจ าเป็นในการประมาณการทางบัญชี (อา้งถึง

ย่อหนา้ที ่8 (ข)) 

ก16. ในการจัดท างบการเงินผู้บริหารต้องพิจารณาว่ามี รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ ท าให้

เกิดความจ าเป็นต้องจัดท าประมาณการทางบัญชีหรือไม่ และประมาณการทางบัญชีที่ จ าเป็น

ทั้งหมดนั้นรับรู้  วัดมูลค่า และเปิดเผยในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ก17. การระบุรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีของผู้บริหารขึ้นอยู่กบั 

• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ ยวกบัธุรกจิและอตุสาหกรรมของกจิการ 

• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ ยวกบักลยุทธท์างธุรกจิที่ ใช้อยู่ในงวดปัจจุบัน 

• ประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดท างบการเงินของกจิการในงวดก่อน  

ในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจว่าผู้บริหารระบุถึงความจ าเป็นในการประมาณการ 

ทางบัญชีเบื้ องต้นอย่างไรโดยการสอบถามผู้บริหาร ในกรณีอื่ น หากกระบวนการของผู้บริหาร 

มีแบบแผนมากขึ้น เช่น เมื่ อผู้บริหารมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ ยง ผู้สอบบัญชีอาจ

ประเมินความเสี่ ยงโดยตรง จากวิธกีารและวิธีปฏิบัติตามแนวทางของผู้บริหารโดยการสอบทาน

 

10
  แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ต่างกนัอาจใช้ค าศัพท์เฉพาะทางที่ ต่างกนัในการบรรยายถึงค่าประมาณการนี้ 
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ถึงสถานการณ์ที่ ควรมีการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการปรับปรุงการประมาณการ 

ทางบัญชีหากจ าเป็น ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีจะเป็นส่วนที่ ผู้สอบบัญชีให้

ความส าคัญในการพิจารณา โดยเฉพาะประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกบัหนี้สนิ 

ก18. การท าความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการในระหว่าง 

การประเมินความเสี่ ยง รวมกับหลักฐานการตรวจสอบอื่ นที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบจะ

ช่วยให้ผู้สอบบัญชีระบุถึงสถานการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิด

ความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ก19. การสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัการเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ ซึ่ งอาจรวมถงึการสอบถามว่า 

• กจิการมีรายการใหม่ที่ อาจท าให้ต้องจัดท าประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

• มีเง่ือนไขของรายการที่ ท าให้ประมาณการทางบัญชีเปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่  

• นโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีมีการเปล่ียนแปลงเนื่ องจาก 

การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรืออื่ น ๆ 

หรือไม่  

• มีข้อก าหนดทางกฎหมายหรือการเปล่ียนแปลงอื่ นนอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร 

ที่ อาจเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องปรับปรุงหรือจัดท าประมาณการทางบัญชีใหม่หรือไม่ 

• มีเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้ น ซึ่ งท าให้เกิดความจ าเป็นที่ จัดท าประมาณการ 

ทางบัญชีใหม่หรือปรับปรุงประมาณการทางบัญชีเดิมหรือไม่ 

ก20. ระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจระบุรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ซึ่ งท าให้เกิด

ความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการทางบัญชีซึ่ งผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ มาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ซึ่ งผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ผู้ บริหารไม่สามารถระบุได้ รวมถึง 

การพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องที่ เป็นนัยส าคัญในการควบคุมภายในจากกระบวนการประเมิน

ความเสี่ ยงของกจิการหรือไม่ 11 

ข้อพิจารณาส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก21. การท าความเข้าใจส าหรับกิจการขนาดเล็กจะมีความซับซ้อนน้อย เนื่ องจากธุรกรรมของ

กิจการขนาดเล็กมีจ านวนไม่มากและมีรายการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า นอกจากนั้นมักจะมี

บุคคลเพียงคนเดียว เช่น เจ้าของกิจการที่ เป็นผู้ระบุความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชี ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจสอบถามได้จากบุคคลนั้น 

 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16 
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การท าความเขา้ใจวา่ผูบ้ริหารจดัท าประมาณการทางบญัชีอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค)) 

ก22. ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารต้องก าหนดกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน

ส าหรับประมาณการทางบัญชี รวมถึงความเพียงพอของการควบคุมภายใน กระบวนการ

ดังกล่าว รวมถึง  

• การเลือกนโยบายการบัญชีและการก าหนดวิธีการจัดท าประมาณการอย่างเหมาะสม 

รวมถึงความเหมาะสมของวิธีการประมาณการหรือการวัดมูลค่ารวมถึงแบบจ าลองที่

เหมาะสม (ถ้ามี) 

• การจัดท าหรือการระบุข้อมูลและข้อสมมติที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งกระทบต่อประมาณการทางบัญชี 

• การสอบทานอย่างสม ่าเสมอถึงสถานการณ์ที่ ก่อให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าประมาณ

การทางบัญชีและการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีหากจ าเป็น 

ก23. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น  

• ประเภทของบัญชีหรือรายการบัญชีเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น  

มีประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า 

หรือเกดิจากรายการที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า หรือรายการผิดปกติหรือไม่) 

• ผู้บริหารใช้เทคนิคการวัดมูลค่าที่ ใช้กันทั่วไปในการจัดท าประมาณการทางบัญชีเป็น

พิเศษหรือไม่อย่างไร 

• ประมาณการทางบัญชีจัดท าขึ้ นจากข้อมูลที่ ได้จากการตรวจสอบระหว่างกาลหรือไม่ 

หากเป็นเช่นนั้ นผู้ บริหารมีการพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์  รายการและ 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ตรวจสอบระหว่างกาลถึงสิ้นงวด

หรือไม่อย่างไร 

วิธวีัดมูลค่าและการใช้แบบจ าลอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (1)) 

ก24. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดวิธีการวัดมูลค่าส าหรับ

ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น แบบจ าลองที่ ใช้ในการวัดประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

อย่างไรกต็าม แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจไม่ได้ก าหนดการวัดมูลค่าหรืออาจ

ก าหนดทางเลือกอื่ นไว้  

ก25. หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไม่ได้ก าหนดวิธีการเฉพาะเพื่ อใช้ในแต่ละ

สถานการณ์ เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการท าความเข้าใจในวิธีการหรือแบบจ าลองที่

ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• ผู้บริหารมีการพิจารณาลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ ถูกประมาณการอย่างไรใน

การเลือกใช้วิธกีารประมาณการวิธกีารใดวิธกีารหนึ่ ง  
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• กิจการด าเนินงานในธุรกิจที่ มีลักษณะเฉพาะหรืออยู่ในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อม 

ซึ่ งมีวิธีการที่ ใช้กันโดยทั่วไปในการประมาณการส าหรับประมาณการทางบัญชีบางลักษณะ

เป็นการเฉพาะหรือไม่ 

ก26. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจเพิ่ มมากขึ้ น เช่น  

ในกรณีที่ ผู้บริหารมีความตั้งใจที่ จะจัดท าแบบจ าลองที่ ใช้ส าหรับจัดท าประมาณการทางบัญชี

ขึ้นเองหรือใช้วิธกีารที่ แตกต่างไปจากที่ ใช้กนัโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  

การควบคมุภายในที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท าประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (2)) 

ก27. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ

การจัดท าประมาณการ ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์และความสามารถของผู้จัดท าประมาณการ

ทางบัญชีและการควบคุม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบั 

• วิธีการที่ ผู้ บ ริหารใช้ในการพิจารณาถึงความครบถ้วน ความเกี่ ยวข้องกัน และ 

ความถูกต้องของข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• การสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหารตามระดับที่ เหมาะสม

รวมถึงข้อสมมติหรือข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ในการจัดท า และหากเป็นไปได้อนุมัติโดย 

ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

• การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้ท ารายการ ซึ่ งมีผลผูกพันกิจการและผู้มีหน้าที่ จัดท า

ประมาณการทางบัญชี รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับลักษณะ 

ของกิจการ สินค้าหรือบริการของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในสถาบันทางการเงิน

ขนาดใหญ่ การแบ่งแยกหน้าที่ อาจรวมถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

ในการประมาณการและตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่ งท าโดย 

ผู้ที่ ไม่มีส่วนได้เสยีกบัผลิตภัณฑน์ั้น) 

ก28. การควบคุมอื่ นอาจมีความเกี่ ยวข้องในการจัดท าประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

เช่น หากกิจการใช้แบบจ าลองเฉพาะในการจัดท าประมาณการทางบัญชี ผู้บริหารอาจต้อง

ก าหนดนโยบายหรือวิธีการเป็นการเฉพาะส าหรับแบบจ าลองนั้น เช่น การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง

อาจรวมถึงการควบคุมเกี่ ยวกบั 

• การออกแบบและจัดท าหรือการเลือกใช้แบบจ าลองที่ มีลักษณะเฉพาะเพื่ อวัตถุประสงค์

ใดวัตถุประสงค์หนึ่ งเป็นการเฉพาะ 

• การใช้แบบจ าลอง 

• การบ ารุงรักษาและการทดสอบความสมบูรณ์ของแบบจ าลองเป็นระยะ ๆ 

การใช้งานของผู้เชี่ ยวชาญโดยผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (3)) 

ก29. ผู้บริหารหรือกิจการอาจจ้างผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่ จ าเป็นต้องมีในการจัดท า

ค่าประมาณแบบจุด อย่างไรกต็าม ในบางกรณีผู้บริหารอาจต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญในการจัดท า

หรือช่วยจัดท าประมาณการทางบัญชี ความจ าเป็นดังกล่าวเป็นผลจาก 
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• ลักษณะเฉพาะของรายการซึ่ งต้องมีการจัดท าประมาณการ เช่น การวัดมูลค่าของแร่ธาตุ

หรือไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมแร่ 

• ลักษณะของเทคนิคในแบบจ าลองถูกก าหนดเพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง

ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจเป็นกรณีที่ ต้องใช้การวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

• ลักษณะของสถานการณ์ รายการหรือเหตุการณ์ที่ ผิดปกติหรือเกิดขึ้นไม่บ่อย ซึ่ งเป็น

เหตุให้ต้องมีการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ข้อพิจารณาส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก30. ในกิจการขนาดเล็ก สถานการณ์ที่ ก าหนดให้ต้องมีการประมาณการทางบัญชีมักเป็นกรณีที่

เจ้าของเป็นผู้จัดการสามารถท าการประมาณค่าประมาณแบบจุดได้ อย่างไรกต็าม ในบางกรณี

กอ็าจจ าเป็นต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญ การหารือกับเจ้าของที่ เป็นผู้จัดการในช่วงแรกของการตรวจสอบ

เกี่ ยวกับลักษณะของประมาณการทางบัญชี ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีที่ ควรมี 

และความเพียงพอของกระบวนการในการจัดท าประมาณการจะช่วยเจ้าของที่ เป็นผู้จัดการใน

การประเมินว่ามีความจ าเป็นในการใช้ผู้เชี่ ยวชาญหรือไม่ 

ข้อสมมติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (4)) 

ก31. ข้อสมมติเป็นส่วนส าคัญในประมาณการทางบัญชี เร่ืองที่ ผู้ สอบบัญชีอาจต้องพิจารณา 

ในการท าความเข้าใจในข้อสมมติที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี มีดังนี้  

• ลักษณะของข้อสมมติรวมถึงข้อสมมติใดที่ อาจเป็นข้อสมมติที่ เป็นนัยส าคัญ 

• ผู้ บ ริหารประเมินถึงความเกี่ ยวข้องและความครบถ้วนของข้อสมมติอย่างไร  

(มีการพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องแล้ว) 

• หากเป็นไปได้ ผู้บริหารมีการพิจารณาว่าข้อสมมติที่ ใช้มีความสม า่เสมออย่างไร 

• ข้อสมมตินั้ นเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือไม่ (เช่น  

ข้อสมมติเกี่ ยวกับโปรแกรมการบ ารุงรักษา ซึ่ งอาจกระทบต่อประมาณการอายุการใช้

งานของสินทรัพย์) และผู้บริหารปฏิบัติตามแผนทางธุรกจิและสภาพแวดล้อมภายนอก

หรือเร่ืองที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตรา

ดอกเบี้ ย อัตราการเสียชีวิต การตัดสินที่ อาจเป็นไปได้หรือการกระท าทางกฎหมาย 

หรือความผันผวนและช่วงของกระแสเงินสดในอนาคต) 

• ลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชี มีเพื่ อสนับสนุนข้อสมมติ (ถ้ามี) 

ผู้เชี่ ยวชาญอาจช่วยผู้บริหาร ในการจัดท าหรือระบุข้อสมมติในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ข้อสมมติเหล่านั้นเมื่ อถูกใช้โดยผู้บริหารกจ็ะถือเป็นข้อสมมติของผู้บริหาร 

ก32. ในบางกรณี ข้อสมมติอาจเป็นข้อมูลน าเข้า เช่น กรณีที่ ผู้บริหารใช้แบบจ าลองในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี แต่ข้อมูลน าเข้าอาจถูกใช้ในการอ้างถึงข้อมูลพื้ นฐานที่ ใช้ข้อสมมติ 

แบบเฉพาะเจาะจง 
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ก33. ผู้บริหารอาจสนับสนุนข้อสมมติด้วยข้อมูลที่ แตกต่างกันจากทั้งภายในและภายนอกกิจการที่ มี

ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือที่ แตกต่างกัน ในบางกรณีข้อสมมติอาจมีความน่าเชื่ อถือ

เนื่ องจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น อัตราดอกเบี้ ยหรือข้อมูลทางสถิติที่

ประกาศเป็นสาธารณะ) หรือจากแหล่งข้อมูลภายใน (เช่น ข้อมูลในอดีตหรือสถานการณ์ที่

เคยเกิดขึ้นของกิจการ) ในกรณีอื่ น ๆ ข้อสมมติอาจขึ้นกับดุลยพินิจมากขึ้น เช่น กรณีที่ กิจการ

ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีแหล่งข้อมูลภายนอก 

ก34. ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อสมมติควรพิจารณาถึงผู้ที่ มีความรอบรู้และ

ความเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ 

ผู้ ที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน (บางคร้ังเรียกว่า “ผู้ ซื้ อผู้ ขายในตลาด” หรือเทียบเท่า) ใช้

พิจารณามูลค่ายุติธรรมเมื่ อมีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหักกลบลบหนี้  ข้อสมมติที่ มี

ลักษณะเฉพาะเช่นนี้อาจแตกต่างกนัจากลักษณะของสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ ถูกวัดมูลค่า วิธกีาร

วัดมูลค่าที่ ใช้ (เช่น วิธีราคาตลาดหรือวิธีรายได้) และข้อก าหนดของแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ก35. ส าหรับการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีนั้ น ข้อสมมติหรือข้อมูลน าเข้าอาจ 

มีความแตกต่างกนัไปตามแหล่งข้อมูลและข้อมูลน าเข้าดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อสมมติห รือ ข้อมูลน าเข้าที่ สะท้อนถึ งรายการที่ ผู้ ซื้ อผู้ ขายในตลาดอาจใช้ 

ในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้ สิน ซึ่ งได้มาจากข้อมูลทางการตลาดที่ ได้รับจาก

แหล่งข้อมูลอิสระของกิจการที่ รายงาน (บางคร้ังถูกเรียกว่า “ข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตได้” 

หรือเทยีบเท่า) 

(ข) ข้อสมมติหรือข้อมูลน าเข้าที่ สะท้อนดุลยพินิจของกิจการเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ ผู้ซื้ อผู้ขาย

ในตลาดอาจใช้ในการตั้งราคาสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่ งได้มาจากข้อมูลที่ ดีที่ สดุที่ หาได้ใน

สถานการณ์นั้น (บางคร้ังถูกเรียกว่า “ข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้” หรือเทยีบเท่า) 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบัติ การแยกความแตกต่างระหว่าง (ก) และ (ข) ไม่สามารถท าได้

เสมอไป นอกจากนี้ ผู้บริหารอาจมีความจ าเป็นที่ ต้องเลือกข้อสมมติจากหลายข้อสมมติที่ มี

ความแตกต่างกนัที่ ใช้โดยผู้ซื้อผู้ขายในตลาดต่างรายกนั 

ก36. ขอบเขตของดุลยพินิจ เช่น ข้อสมมติหรือข้อมูลน าเข้าสามารถสังเกตได้หรือไม่ มีอิทธิพลต่อ

ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ และการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับประมาณการทางบัญชีเป็นการเฉพาะของ

ผู้สอบบัญชี 

การเปลี่ ยนแปลงในวิธกีารจัดท าประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (5)) 

ก37. ในการประเมินว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจ

ว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือควรมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดท าประมาณการทางบัญชีจากงวด

ก่อนหรือไม่ วิธีประมาณการเฉพาะอาจต้องเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงใน
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สภาพแวดล้อมหรือสภาวะการณ์  ซึ่ งกระทบต่อกิจการหรือตามข้อก าหนดในแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หากผู้บริหารมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชี ผู้บริหารจ าเป็นต้องแสดงว่าวิธีการใหม่มีความเหมาะสมกว่าหรือวิธีการใหม่นี้

สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริหารเปล่ียนเกณฑ ์

การจัดท าประมาณการทางบัญชีจากวิธีราคาตลาดเป็นการใช้แบบจ าลอง ผู้สอบบัญชีต้อง

พิสูจน์ว่าข้อสมมติของผู้ บริหารเกี่ ยวกับตลาดนั้นมีความสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกจิ 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค) (6)) 

ก38. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการท าความเข้าใจว่าผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจาก

ความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ และอย่างไร ตัวอย่างเช่น  

• ผู้บริหารมีการพิจารณาข้อสมมติหรือผลลัพธ์อื่ นหรือไม่และอย่างไร ตัวอย่างเช่น  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่ อพิจารณาผลกระทบการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติของ

ประมาณการทางบัญชี 

• ผู้ บ ริหารก าหนดประมาณการทางบัญชีอย่างไรเมื่ อ มีการวิเคราะห์ ว่ามีผลลัพธ ์

หลายผลลัพธท์ี่ แตกต่างกนัของแต่ละสถานการณ์ 

• ผู้บริหารติดตามผลลัพธ์ของประมาณการทางบัญชีที่ จัดท าในงวดก่อนหรือไม่ และ

ผู้บริหารตอบสนองต่อผลที่ ได้จากกระบวนการติดตามผลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก39. ผลที่ ได้จากประมาณการทางบัญชีมักแตกต่างจากประมาณการทางบัญชีที่ รับรู้ ในงบการเงิน 

งวดก่อน ผู้ สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ ยงเพื่ อระบุและท าความเข้าใจในเหตุผลที่ เกิด 

ความแตกต่าง โดยการขอข้อมูลดังนี้  

• ข้อมูลเกี่ ยวกับความมีประสิทธภิาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน 

ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการประมาณการของ

ผู้บริหารในงวดปัจจุบัน 

• หลักฐานการตรวจสอบเกี่ ยวกับการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีในงวดบัญชีปัจจุบัน

ของประมาณการทางบัญชีที่ รับรู้ ในงวดบัญชีก่อน 

• หลักฐานการตรวจสอบ ซึ่ งอาจต้องเปิดเผยในงบการเงิน เช่น ความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ 

ก40. การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนอาจช่วยผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบันในการระบุ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ เพิ่ มข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีหรือช่วยระบุความล าเอียง

ที่ เป็นไปได้ของผู้บริหารในปัจจุบัน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจะ

ช่วยระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการ

ตรวจสอบต่อไป 



                                                         สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

  TSA 540 

ก41. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24012 ก าหนดให้มีการสอบทานย้อนหลังถึงการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและข้อสมมติที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและ

ปฏิบัติงานในการสอบทานประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวกับความล าเอียงที่ อาจก่อให้เกิด 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเนื่ องจากการทุจริตใน

กรณีที่ มีความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารอาจไม่ท าตามระบบการควบคุมภายใน ในทางปฏิบัติการสอบทาน

ประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีเพื่ อประเมินความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน การสอบบัญชีอาจท าโดยการท าตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 

ก42. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ดุลยพินิจว่าควรมีการสอบทานรายละเอียดเพิ่ มเติมส าหรับประมาณการ 

ทางบัญชีที่ พบในการตรวจสอบงวดก่อน ซึ่ งได้รับการระบุว่ามีความไม่แน่นอนของประมาณ

การสูง หรือส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจากงวดก่อน 

ในทางตรงกันข้าม ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เกิดจากการบันทึกรายการที่ เกิดขึ้ นเป็น

ประจ า ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่ อประเมินความเสี่ ยงก็

เพียงพอแล้วส าหรับการสอบทาน 

ก43. ส าหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการทางบัญชีอื่ น ซึ่ งประมาณจาก

สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า อาจมีผลต่างเกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่ รับรู้

ในงบการเงินงวดก่อนและผลหรือจ านวนที่ ได้จากการประมาณการใหม่เพื่ อวัตถุประสงค์ของ

งวดปัจจุบัน ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าส าหรับประมาณการทางบัญชี

เกี่ ยวเนื่ องกบัการรับรู้ เกี่ ยวกับมูลค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

และรวดเร็วเมื่ อสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจให้

ความส าคัญกับการสอบทานเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการระบุหรือการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี

การท าความเข้าใจการเปล่ียนแปลงเกี่ ยวกับข้อสมมติของผู้ซื้ อผู้ขายในตลาด ซึ่ งส่งผลต่อ    

ผลของประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนอาจไม่ให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องใน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หากเป็นเช่นนั้นการพิจารณาถึงผลของประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจท าให้เข้าใจในประสิทธภิาพของกระบวนการ

ประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน ซึ่ งคือการติดตามบันทึกของผู้บริหาร ซึ่ งผู้สอบบัญชี

สามารถใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความมีประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหาร

ในปัจจุบัน 

ก44. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจ านวนที่ ถูกรับรู้ ในงบการเงินงวดก่อนอาจ

ไม่ได้แสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินในงวดก่อนเสมอไป อย่างไรก็

ตามผลต่างนั้นอาจแสดงถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินงวดก่อนได้ เช่น ผลต่างซึ่ ง

 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ 

งบการเงิน” ย่อหน้าที่  32 (ข) (2) 
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เกดิขึ้นจากข้อมูลซึ่ งผู้บริหารสามารถหามาได้ในขณะที่ งบการเงินในงวดก่อนได้รับการสรุปผล

แล้วหรือมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวเพื่ อใช้ในการจัดท า 

งบการเงินในงวดก่อน ในแม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทอาจก าหนดแนวทาง 

ในการแยกความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชี ซึ่ งก่อให้เกิด

หรือไม่ก่อให้เกดิการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง และให้แนวทางปฏบิัติทางบัญชีด้วย 

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก45. ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีอาจได้รับ

อทิธพิลจากปัจจัยดังต่อไปนี้  

• ขอบเขตของประมาณการทางบัญชีซึ่ งต้องข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจ 

• ความอ่อนไหวของประมาณการทางบัญชีต่อการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ 

• ความมีอยู่จริงของเทคนิคการวัดมูลค่าซึ่ งอาจท าให้ความไม่แน่นอนของประมาณการ

หมดไป (ถึงแม้ว่าการให้ดุลยพินิจส าหรับข้อสมมติที่ ใช้เป็นข้อมูลน าเข้าอาจก่อให้เกิด

ความไม่แน่นอนของประมาณการ) 

• ช่วงเวลาที่ มีการประมาณ และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในอดีตที่ ใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์

ในอนาคต 

• ความสามารถในการหาข้อมูลที่ เชื่ อถือได้จากแหล่งภายนอก 

• ขอบเขตซึ่ งประมาณการทางบัญชีจัดท าจากข้อมูลน าเข้าที่ หาได้หรือข้อมูลน าเข้าที่ หา

ไม่ได้ 

ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีอาจมีอทิธพิล

ต่อข้อสงสยัต่อความล าเอยีงในการประมาณการ 

ก46. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีใช้พิจารณาในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญอาจรวมถึง 

• จ านวนประมาณการทางบัญชีที่ เกดิขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกดิ 

• ประมาณการทางบัญชีที่ บันทกึบัญชี (ซึ่ งหมายถึงค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร) 

เปรียบเทยีบกบัประมาณการทางบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะต้องบันทกึ 

• ผู้บริหารใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

• ผลจากการสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน 

ความไม่แน่นอนของประมาณการในระดบัสงูและความเสีย่งทีเ่ป็นนยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก47. ตัวอย่างของประมาณการทางบัญชีที่ อาจมีความไม่แน่นอนของประมาณการสงู 

• ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งใช้ดุลยพินิจสงู ตัวอย่างเช่น ดุลยพินิจเกี่ ยวกับผลที่ จะเกดิขึ้น

จากคดีความที่ ค้างอยู่ หรือจ านวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตขึ้นอยู่กับ

หลายเหตุการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนหลายปีในอนาคต 
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• ประมาณการทางบัญชีซึ่ งไม่สามารถค านวนได้โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าที่ ใช้กนั 

• ประมาณการทางบัญชีที่ ผลจากการสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัประมาณการบัญชี

ที่ คล้ายคลึงกันที่ จัดท าขึ้ นในงวดก่อนระบุว่ามีผลแตกต่างอย่างมีสาระส าคัญระหว่าง

ประมาณการที่ จัดท าขึ้นเดิมและผลที่ เกดิขึ้นจริง 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซึ่ งใช้แบบจ าลองที่ กิจการพัฒนาขึ้ นเองเป็น 

การเฉพาะ หรือโดยไม่มข้ีอมูลน าเข้าที่ จัดหาได้ 

ก48. ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งดูเสมือนว่าไม่มีนัยส าคัญอาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้เนื่ องจากมีความไม่แน่นอนของการประมาณที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประมาณการนั้น ดังนั้น ขนาดของจ านวนที่ รับรู้หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ใช่ข้อบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ก49. ในบางสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของประมาณการมีระดับสูงจนไม่สามารถจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีที่ สมเหตุสมผลได้ ดังนั้น แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจไม่ให้รับรู้

ประมาณการในงบการเงินหรือไม่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีนี้ ความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญไม่เพียงเกี่ ยวข้องว่าควรรับรู้ ประมาณการทางบัญชีหรือควรวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือไม่ หากรวมถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วย แม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี

และความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการนั้น (ดูย่อหน้าที่   

ก120-ก123) 

ก50. หากผู้ สอบบัญชีระบุ ว่าประมาณการทางบัญชีนั้ นก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจการควบคุมภายในของกิจการรวมถึงกิจกรรมการควบคุม

ภายในด้วย13 

ก51. ในบางกรณี  ความไม่แน่นอนของการประมาณการทางบัญชีอาจก่อให้เกิดความสงสัย 

อย่างมากเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 570 (ปรับปรุง)14 ได้ให้ข้อก าหนดและให้แนวทางในสถานการณ์ดังกล่าว 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก52. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโดยระบุลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบให้เป็นไปตามความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้จากการประเมินประมาณการ

 

13
  มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  29 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 
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ทางบัญชี ทั้งในระดับงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ 15  

ย่อหน้าที่  ก53-ก115 เน้นถึงการตอบสนองเฉพาะในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้เท่านั้น 

การน าไปใชข้องขอ้ก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12 (ก)) 

ก53. แม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทก าหนดเง่ือนไขบางประการส าหรับการรับรู้

ประมาณการทางบัญชีและวิธีการเฉพาะในการจัดท าประมาณการทางบัญชี รวมถึงก าหนด 

การเปิดเผยข้อมูลไว้ด้วย ข้อก าหนดดังกล่าวอาจมีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจ จากการ

ท าความเข้าใจการประเมินความเสี่ ยง ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีเกิดข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหรือการตีความที่ แตกต่างกัน  

ท าให้ผู้สอบบัญชีมุ่งให้ความสนใจในด้านนั้น 

ก54. การพิจารณาว่าผู้บริหารปฏิบัติตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ ส่วนหนึ่ งได้มาจากการท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของบางรายการ เช่น สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนซึ่ งได้มาจากการรวมธุรกจิ อาจต้องพิจารณาผลกระทบจากลักษณะของกิจการหรือ

การด าเนินงานของกจิการ 

ก55. ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบเพิ่ มเติม เช่น การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพ

ด้านกายภาพในปัจจุบันของสนิทรัพย์อาจมีความจ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้บริหารปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ก56. การปฏิบัติตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้บริหารต้อง

พิจารณาการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ กระทบต่อกิจการ ตัวอย่างเช่น 

การที่ เร่ิมมีตลาดซื้ อง่ายขายคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินบางประเภทอาจบอกได้ว่า 

การใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื่ อประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น 

ไม่เหมาะสมอกีต่อไป 

ความสม ่าเสมอในวธีิการและเกณฑที์ใ่ชใ้นกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12 (ข)) 

ก57. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธีจัดท า

ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อนมีความส าคัญ เนื่ องจากการเปล่ียนแปลงซึ่ งไม่ได้เกิดจาก

การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือมีข้อมูลใหม่ที่ ปราศจากเหตุผลในการพิจารณา 

การเปล่ียนแปลงที่ ปราศจากเหตุผลในประมาณการทางบัญชีจะส่งผลต่อความไม่สม ่าเสมอ

ของงบการเงินตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ ง และอาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญหรือเป็นข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงที่ อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  5-6 
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ก58. ผู้บริหารมีเหตุผลที่ ดีส าหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือเปล่ียนวิธีการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีจากงวดหนึ่ งไปอีกงวดหนึ่ งเนื่ องจากมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม 

การมี เหตุผลที่ ดีและความเพียงพอของเอกสารที่ สนับสนุนข้อยืนยันของผู้ บริหารว่า 

มีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม ซึ่ งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือ

วิธกีารจัดท าประมาณการทางบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ไดจ้าก 

การประเมิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก59. การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชีในการตอบสนองโดยอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่างใน 

ย่อหน้าที่  13 ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญอาจได้รับอทิธพิลจากปัจจัยดังต่อไปนี้  

•  ลักษณะของประมาณการทางบัญชี รวมถึงการเกดิของประมาณการทางบัญชีว่าเกิดจาก

รายการที่ เกดิขึ้นเป็นประจ าหรือไม่ค่อยเกดิบ่อย 

•  มีวิธีการที่ คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่ จะให้หลักฐานการตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชีอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

•  การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญรวมถึง

การประเมินว่าความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ 

ก60. ตัวอย่างเช่น ในการประเมินความสมเหตุสมผลของค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ วิธี การที่ มี

ประสิทธิภาพส าหรับผู้สอบบัญชีอาจเป็นการสอบทานการรับช าระหนี้ ในภายหลังร่วมกับ

วิธีการอื่ น ๆ หากมีความไม่แน่นอนของการประมาณการเกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี

ในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชีขึ้ นอยู่กับแบบจ าลองที่ จัดท าขึ้ นเอง ซึ่ งใช้

ข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้ ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้การตรวจสอบหลายอย่างเพื่ อตอบสนองต่อ

ผลการประเมินความเสี่ ยงในย่อหน้าที่  13 เพื่ อให้ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและ

เหมาะสม 

ก61. แนวทางการปฏิบัติอื่ นเพิ่ มเติมที่ อธิบายสถานการณ์ในการตอบสนองแต่ละแบบที่ เหมาะสม 

ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก62-ก95 

เหตุการณท์ี่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ก)) 

ก62. การพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีให้หลักฐานการตรวจสอบ

เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมหรือไม่ เมื่ อเหตุการณ์นั้นคาดว่าจะ 

• เกดิขึ้น  

• ให้หลักฐานการตรวจสอบเพื่ อยืนยันหรือขัดแย้งกบัประมาณการทางบัญชี 

ก63. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีบางกรณีอาจให้หลักฐานการตรวจสอบที่

เพียงพอและเหมาะสมเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น ยอดขายของสินค้า
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คงเหลือในช่วงระยะเวลาที่ ใกล้หลังจากวันสิ้ นงวดอาจให้หลักฐานการตรวจสอบเกี่ ยวกับ

ประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ในกรณีนี้ อาจไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่ น

ส าหรับประมาณการทางบัญชีนั้นเนื่ องจากได้รับหลักฐานการตรวจสอบอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมแล้ว 

ก64. ส าหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี

อาจไม่ให้หลักฐานการตรวจสอบเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น สถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ เนิ่ นนานไป นอกจากนั้น

เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อมูลหลังจากวัน

สิ้นงวดอาจไม่สะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ มีอยู่ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น 

จึงอาจไม่เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ย่อหน้าที่  13 ได้ระบุ

การตอบสนองอื่ นต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้ 

ก65. ในบางกรณี เหตุการณ์ซึ่ งขัดแย้งกับประมาณการทางบัญชีอาจบอกได้ว่ากระบวนการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจมีความล าเอียงของผู้บริหารใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ก66. ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจที่ จะไม่เลือกใช้วิธนีี้ เป็นการเฉพาะในการประมาณการทางบัญชี 

ผู้สอบบัญชียังต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 56016 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสมว่าเหตุการณ์ทั้งหมด

ที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีทุกรายการ17 ที่ เป็นรายการ

ที่ ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยในงบการเงินได้ปรากฏในงบการเงินอย่างเหมาะสม18 เนื่ องจาก

การวัดมูลค่าประมาณการทางบัญชีในหลาย ๆ กรณีที่ นอกเหนือไปจากการวัดประมาณการ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซึ่ งโดยปกติจะขึ้นอยู่กบัผลของสถานการณ์ รายการหรือเหตุการณ์ใน

อนาคต ผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก67.  หากระยะเวลาระหว่างวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินและวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีมีระยะ

เวลานาน การสอบทานเหตุการณ์ของผู้ สอบบัญชีในช่วงนี้ อาจเป็นวิธีที่ มีประสิทธิภาพต่อ

ประมาณการทางบัญชีอื่ นที่ ไม่ใช่การประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ในกรณีนี้ อาจเป็นกรณี

ส าหรับกิจการที่ มีขนาดเล็กที่ เจ้าของบริหารเอง โดยเฉพาะเมื่ อผู้บริหารไม่มีวิธีการควบคุมที่

เป็นลายลักษณ์อกัษรส าหรับประมาณการทางบัญชี 

 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่  6 

18
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่  8 
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การทดสอบวิธกีารจัดท าประมาณการของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ข)) 

ก68. การทดสอบวิธีการจัดท าประมาณการโดยผู้บริหารและข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าอาจเหมาะสม 

เมื่ อประมาณการทางบัญชีเป็นการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซึ่ งจัดท าจาก

แบบจ าลองที่ ใช้ข้อมูลน าเข้าที่ สงัเกตได้และข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้ ตัวอย่างเช่น 

• ประมาณการทางบัญชีจัดท าจากการประมวลผลของข้อมูลตามปกติของข้อมูล 

โดยระบบบัญชีของกจิการ 

• การสอบทานของผู้สอบบัญชีส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ มีลักษณะเดียวกันใน 

งบการเงินในงวดบัญชีก่อนท าให้เชื่ อได้ว่ากระบวนการของผู้บริหารในปัจจุบันน่าจะมี

ประสทิธภิาพ 

• ประมาณการทางบัญชีขึ้ นอยู่กับประชากรที่ มีขนาดใหญ่ซึ่ งมีลักษณะคล้ายกันโดยที่

ความแตกต่างของประชากรแต่ละรายไม่มีนัยส าคัญ 

ก69. การทดสอบการจัดท าประมาณการโดยผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

• การทดสอบขอบเขตของข้อมูล ซึ่ งใช้ในการประมาณการทางบัญชีว่ามีความถูกต้อง 

ครบถ้วนและเกี่ ยวข้องกัน และประมาณการทางบัญชีได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม 

โดยใช้ข้อมูลนั้น ๆ รวมถึงข้อสมมติของผู้บริหาร 

• การพิจารณาแหล่งข้อมูล ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข่าวสารหรือข้อมูล

ภายนอก รวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี 

• การทดสอบการค านวณประมาณการทางบัญชี การสอบทานข้อมูลเกี่ ยวกบัประมาณการ

ทางบัญชีว่ามีความสอดคล้องซึ่ งกนัและกนัหรือไม่ 

• การพิจารณากระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหาร 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก70. ในกิจการขนาดเลก็ กระบวนการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีมักมีแบบแผนที่ น้อยกว่า

กิจการขนาดใหญ่ ในกิจการขนาดเล็กที่ ผู้บริหารมีส่วนเกี่ ยวข้องมาก อาจมักไม่มีค าอธิบาย 

ในรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีการทางบัญชี ความซับซ้อนของการบันทกึบัญชี และนโยบายที่ เป็น 

ลายลักษณ์อักษร แม้ว่ากิจการจะไม่มีกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ บริหารไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดท าที่ ผู้ สอบบัญชีจะ

สามารถทดสอบได้ส าหรับประมาณการทางบัญชี 

การประเมินวิธกีารวัดค่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ข) (1)) 

ก71. เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ก าหนดวิธีการในการวัดมูลค่า กจ็ะต้องใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่าวิธีการที่ ใช้หรือแบบจ าลองมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น ๆ หรือไม่ 
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ก72. ส าหรับวัตถุประสงค์นี้  ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้  

• เหตุผลของผู้บริหารส าหรับวิธกีารที่ เลือกใช้นั้นมีความสมเหตุสมผล 

• ผู้บริหารมีการประเมินอย่างเพียงพอและมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์อย่างเหมาะสม (หากมี) 

ตามที่ ก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อสนับสนุนวิธีการที่

เลือกใช้ 

• วิธีการที่ ใช้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์โดยค านึงถึงลักษณะของสินทรัพย์และ

หนี้สนิที่ ถูกประมาณการ และเป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี 

• วิธกีารที่ ใช้มีความเหมาะสมต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งกิจการด าเนินงานอยู่ 

ก73. ในบางกรณี ผู้บริหารอาจพบว่าวิธกีารที่ แตกต่างกนัอาจส่งผลให้ประมาณการทางบัญชีให้ผลที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีเช่นนั้น การท าความเข้าใจว่ากิจการมีเหตุผลสนับสนุน

ความแตกต่างนี้ อย่างไรจะช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการที่

เลือกใช้ 

การประเมินวิธกีารที่ เลือกใช้ 

ก74. ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อจัดท าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ผู้บริหารอาจมี

การใช้แบบจ าลอง แบบจ าลองที่ ใช้จะเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่อาจขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงอุตสาหกรรมที่

กจิการนั้นด าเนินงานอยู่ และลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ ถูกวัดมูลค่า 

ก75. ขอบเขตของข้อพิจารณาต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รวมถึงแบบจ าลองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ที่ เป็นเชิงพาณิชย์ส าหรับการใช้งานในเฉพาะภาคส่วน หรืออุตสาหกรรม หรือแบบจ าลองซึ่ ง

จดทะเบียน ในบางกรณีกจิการอาจใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าและทดสอบแบบจ าลอง 

ก76. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการท าการทดสอบแบบจ าลองขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ เช่น 

• แบบจ าลองได้รับการตรวจสอบก่อนน าไปใช้ โดยมีการสอบทานเป็นระยะเพื่ อให้มั่นใจ

ว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ จะน าไปใช้ กระบวนการตรวจสอบของกิจการ

รวมถึงการประเมินดังต่อไปนี้  

o ความสมบูรณ์ทางทฤษฎีของแบบจ าลองและความเชื่ อถือได้ของการค านวณ 

รวมถึงความเหมาะสมของตัวแปรที่ ใช้ในแบบจ าลอง 

o ความสม ่าเสมอและความครบถ้วนของข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลองกับวิธีการ

ปฏบิัติที่ ใช้กนัโดยทั่วไป 

o ผลของแบบจ าลองเปรียบเทยีบกบัรายการที่ เกดิขึ้นจริง 

• นโยบายเกี่ ยวกบัการควบคุมการเปลี่ ยนแปลงมีความเหมาะสมและมีขั้นตอนอยู่จริง 

• มีการปรับแบบจ าลองเป็นระยะ ๆ และมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะ 

เมื่ อข้อมูลน าเข้าต้องใช้ดุลยพินิจ 
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• การปรับปรุงผลจากแบบจ าลอง รวมถึงในกรณีของประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

ทางบัญชี ว่าการปรับปรุงนั้นได้มีการสะท้อนถึงข้อสมมติของผู้ซื้ อผู้ขายในตลาดภายใต้

สถานการณ์เดียวกนั 

• แบบจ าลองมีการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้แบบจ าลอง

ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง ข้อมูลน าเข้าตัวแปรส าคัญ ข้อมูลน าเข้าที่ จ าเป็นและผลจาก

การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบจ าลอง 

ข้อสมมติที่ ใช้โดยผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ข) (2)) 

ก77. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ ใช้โดยผู้บริหารขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ ได้รับขณะ 

ท าการตรวจสอบเท่านั้น วิธีการตรวจสอบข้อสมมติของผู้บริหารจัดท าเพื่ อวัตถุประสงค ์

ในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการเท่านั้น ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ข้อสมมตินั้น ๆ  

ก78. เร่ืองที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ ใช้โดย

ผู้บริหาร มีดังต่อไปนี้  

• ข้อสมมติแต่ละข้อมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

• ข้อสมมติมีความเป็นอสิระและมีความสอดคล้องซึ่ งกนัและกนัอย่างสม า่เสมอหรือไม่ 

• ข้อสมมติค่อนข้างมีความสมเหตุสมผลเมื่ อพิจารณาโดยรวมหรือมีความสอดคล้องกับ

ข้อสมมติอื่ นที่ ใช้ส าหรับประมาณการทางบัญชีนั้นหรือส าหรับประมาณการทางบัญชีอื่ น 

• ในกรณีของการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อสมมติได้สะท้อนถึงข้อสมมติ 

ทางการตลาดที่ สงัเกตได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ก79. ข้อสมมติของประมาณการทางบัญชีอาจสะท้อนถึงสิ่ งที่ ผู้บริหารคาดหวังซึ่ งจะเป็นวัตถุประสงค์

และกลยุทธท์ี่ เฉพาะเจาะจง ในกรณีเช่นนั้นผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่ อประเมิน

ความสมเหตุสมผลของข้อสมมตินั้นโดยพิจารณาว่าข้อสมมติสอดคล้องกบัเง่ือนไขดังนี้  

• สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิโดยทั่วไปและสภาพเศรษฐกจิของกจิการ 

• แผนงานของกจิการ 

• ข้อสมมติที่ ใช้ในงวดก่อนหากมีความเกี่ ยวข้อง  

• ประสบการณ์ของกิจการหรือเง่ือนไขในอดีตของกิจการ ข้อมูลในอดีตอาจเป็นตัวแทน

ของสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคต 

• ข้อสมมติอื่ นที่ ผู้บริหารใช้ที่ เกี่ ยวข้องกบังบการเงิน 

ก80. ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ ผู้บริหารใช้อาจขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสามารถใน

การปฏบิัติงานของผู้บริหาร ผู้บริหารจัดท าเอกสารเกี่ ยวกบัแผนงานและความต้ังใจที่ เกี่ ยวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้ สินเฉพาะอย่าง และแม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้ท า

เช่นนั้นด้วย ถึงแม้ว่าขอบเขตของหลักฐานการตรวจสอบที่ จะได้รับจะเกี่ ยวกับความต้ังใจและ
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ความสามารถของผู้บริหารเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีอาจรวมถึง 

• การสอบทานเหตุการณใ์นอดีตเกี่ ยวกบัการท าตามความต้ังใจของผู้บริหาร 

• การสอบทานแผนงานหรือเอกสารอื่ นซึ่ งรวมถึง  แผนงบประมาณที่ ผ่านการอนุมัติแล้ว

หรือรายงานการประชุม (หากเป็นไปได้) 

• การสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัเหตุผลส าหรับการด าเนินการที่ มีลักษณะเฉพาะนั้น   

• การสอบทานเหตุการณท์ี่ เกดิภายหลังวันที่ ในงบการเงินจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี 

• การประเมิ นความสามารถของกิจการในการท าตามสิ่ งที่ ก าหนดไว้ภายใต้ 

สภาพเศรษฐกจิของกจิการรวมถึงผลกระทบของภาระผูกพันที่ มี 

อย่างไรกต็าม แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจไม่อนุญาตให้ใช้ความตั้งใจของ

ผู้บริหารหรือแผนงานในการจัดท าประมาณการทางบัญชี ส่วนใหญ่เป็นกรณีของการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชีเนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าก าหนดให้ต้องสะท้อนให้เห็น

ถึงข้อสมมติที่ ใช้โดยผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด 

ก81. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ ผู้บริหารใช้

ในการจัดท าประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี  นอกเหนือไปจากที่ กล่าวไว้แล้ว อาจ

ประกอบด้วย 

• ผู้บริหารใช้ข้อมูลเบื้องต้นทางการตลาดที่ เฉพาะเจาะจงในการจัดท าข้อสมมติหรือไม่ 

• ข้อสมมติมีความสม ่าเสมอกับเง่ือนไขทางการตลาดที่ สังเกตได้และลักษณะของ

สนิทรัพย์หรือหนี้สนิถูกวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

• แหล่งข้อมูลของข้อสมมติเกี่ ยวกับผู้ซื้ อผู้ขายในตลาดมีความเกี่ ยวข้องกันและเชื่ อถือได้

หรือไม่ และผู้บริหารเลือกใช้ข้อสมมติอย่างไรเมื่ อข้อสมมติของผู้ซื้ อผู้ขายในตลาดที่ มี

อยู่มีหลายข้อที่ แตกต่างกนั 

• ข้อสมมติได้ค านึงถึงสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ เปรียบเทยีบกนัได้อย่างไร  

ก82. การประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีอาจประกอบด้วยข้อมูลน าเข้าที่ สงัเกตได้และข้อมูลน าเข้า

ที่ สังเกตไม่ได้ หากการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีขึ้นอยู่กับข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าผู้บริหารสนับสนุนเร่ืองต่อไปนี้อย่างไร  

• การระบุถึงลักษณะของผู้ซื้อผู้ขายในตลาดที่ เกี่ ยวข้องกบัการประมาณการทางบัญชี 

• การปรับเปลี่ ยนข้อสมมติเพื่ อสะท้อนมุมมองของข้อสมมติที่ ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดจะใช้ 

• มีการรวบรวมข้อมูลที่ ดีที่ สดุในสถานการณ์นั้น ๆ หรือไม่ 

• หากเป็นไปได้ ข้อสมมติได้ค านึงถึงรายการสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ เปรียบเทียบกันได้

อย่างไร 

หากมีข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้ การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อสมมติอาจต้องถูกรวม

กับการตอบสนองอื่ น ๆ ต่อความเสี่ ยงตามย่อหน้าที่  13 เพื่ อที่ จะได้รับหลักฐานการตรวจสอบ

บัญชีที่ เหมาะสม ในกรณีเช่นนั้นผู้ สอบบัญชีอาจมีความจ าเป็น ต้องตรวจสอบด้วยวิธีอื่ น 
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ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเอกสารสนับสนุนว่ามีการสอบทานและการอนุมัติประมาณการ 

ทางบัญชีโดยผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสม และโดยผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลหากเป็นไปได้ 

ก83. ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ สนับสนุนประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชี

อาจระบุหนึ่ งหรือหลายข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งอาจแสดงให้เห็นว่าประมาณการทางบัญชีมี

ความไม่แน่นอนในการประมาณการในระดับสูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ  

การตอบสนองเพิ่ มเติมต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก102-ก115 

การทดสอบประสทิธภิาพของการควบคุมภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ค)) 

ก84. การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีอย่างไร

อาจมีความเหมาะสมเมื่ อกระบวนการของผู้บริหารมีการออกแบบมาอย่างดีและมีการน าไปใช้

และปฏบิัติอย่างสม า่เสมอ ตัวอย่างเช่น 

• มีการควบคุมภายในเกี่ ยวกับการสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชีโดย

ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสม และโดยผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลหากเป็นไปได้ 

• ประมาณการทางบัญชีได้มาจากกระบวนการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าสม ่าเสมอของข้อมูล

โดยระบบบัญชีของกจิการ 

ก85. ผู้สอบบัญชีควรทดสอบประสทิธภิาพการควบคุมภายในเมื่ อ: 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมภายในของ

กระบวนการด าเนินงานมีการด าเนินการอย่างมีประสทิธภิาพ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้หลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอ

และเหมาะสมในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 19
 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก86. การควบคุมภายในของกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจจะมีอยู่ในกิจการขนาด

เลก็แต่จะมีลักษณะแตกต่างกนัไป นอกจากนั้นกิจการขนาดเลก็อาจเห็นว่าการควบคุมภายใน

บางอย่างไม่มีความจ าเป็นเนื่ องจากผู้บริหารเข้ามาควบคุมดูแลในกระบวนการรายงานทางการ

เงินอยู่แล้ว อย่างไรกต็ามในกิจการขนาดเล็กหลาย ๆ กิจการ อาจไม่มีการควบคุมภายใน

หลายอย่างที่ ผู้ สอบบัญชีจะสามารถระบุได้ ด้วยเหตุนี้ การตอบสนองของผู้ สอบบัญชีต่อ 

การประเมินความเสี่ ยงกมี็แนวโน้มที่ จะเป็นการตรวจสอบอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่าง

ตามย่อหน้าที่  13 

 

19
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8 
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การจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ง)) 

ก87. การจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงในการประเมินค่าประมาณแบบจุดของ

ผู้บริหารอาจมีความเหมาะสม ในกรณีที่  

• ประมาณการทางบัญชีไม่อาจได้มาจากกระบวนการทางบัญชีที่ เกดิเป็นประจ าสม า่เสมอ

จากระบบบัญชี 

• การสอบทานของผู้สอบบัญชีในประมาณการทางบัญชีที่ คล้ายคลึงกันในงวดก่อนท าให้

เชื่ อว่ากระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดปัจจุบันอาจไม่มีประสทิธภิาพ 

• การควบคุมภายในของกิจการที่ อยู่ภายใต้กระบวนการของผู้บริหารในการพิจารณา

ประมาณการทางบัญชีมีการออกแบบที่ ไม่ดีพอหรือไม่มีการน าไปใช้ 

• เหตุการณ์หรือรายการระหว่างวันสิ้นงวดและวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีมีความขัดแย้ง

ต่อค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

• มีแหล่งข้อมูลอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีสามารถใช้ในการจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือ

ค่าประมาณแบบช่วง 

ก88. ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในของกิจการจะมีการออกแบบที่ ดีและมีการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

การจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจมีประสิทธภิาพหรือประสิทธิผลใน

การตอบสนองต่อผลของการประเมินความเสี่ ยง ในสถานการณ์อื่ นผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

วิธีการนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการพิจารณาว่าจ าเป็นต้องขยายการตรวจสอบหรือไม่ และหากมี

ความจ าเป็นจะต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตการตรวจสอบ 

ก89. วิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีเลือกใช้ในการจัดท าทั้งค่าประมาณแบบจุดและค่าประมาณแบบช่วงอาจมี

ความหลากหลายขึ้ นอยู่กับการพิจารณาว่าสิ่ งใดจะมีประสิทธิภาพในสถานการณ์นั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจัดท าค่าประมาณแบบจุดขึ้นมาเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงประเมิน

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติเพื่ อจัดท าค่าประมาณแบบช่วงเพื่ อใช้ใน   

การประเมินค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หรือนอกจากนั้นผู้สอบบัญชีอาจเร่ิมจากจัดท า

ค่าประมาณแบบช่วงเพื่ อพิจารณาค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หากสามารถท าได้ 

ก90. ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการจัดท าค่าประมาณแบบจุดซึ่ งต่างจากค่าประมาณแบบช่วง 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ แบบจ าลองที่ ใช้ ลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่ สามารถ

จัดหาได้และความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี 

นอกจากนั้น การตัดสินใจในการจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจได้รับ

อิทธิพลจากแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีการก าหนดให้ใช้ค่าประมาณแบบจุดหลังจาก

พิจารณาผล และข้อสมมติอื่ น ๆ แล้วหรือก าหนดวิธีการวัดมูลค่าโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น 

การใช้การคิดลดความน่าจะเป็น-ค่าที่ คาดไว้ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก) 
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ก91. ผู้สอบบัญชีอาจจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงได้หลายวิธ ีเช่น 

• ใช้แบบจ าลอง ตัวอย่างเช่น แบบจ าลองที่ ใช้ในเฉพาะภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมนั้น 

หรือแบบจ าลองที่ จัดท าโดยผู้สอบบัญชี 

• จัดท าจากการพิจารณาข้อสมมติหรือผลที่ เป็นทางเลือกอื่ นของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น 

การใช้ข้อสมมติที่ แตกต่างกนั 

• การจ้างหรือใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าแบบจ าลองหรือให้ข้อสมมติที่ มีความเกี่ ยวข้อง 

• อ้างอิงถึงเง่ือนไข รายการ หรือเหตุการณ์หรือตลาดที่ เกี่ ยวข้องของสนิทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่ สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 

ความเข้าใจในข้อสมมติหรือวิธกีารของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ง) (1)) 

ก92. เมื่ อผู้สอบบัญชีจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงและใช้ข้อสมมติหรือวิธกีาร

ที่ แตกต่างจากที่ ผู้บริหารใช้ ย่อหน้าที่  13 (ง) (1) จะก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกับข้อสมมติหรือวิธีการที่ ผู้บริหารใช้อย่างเพียงพอในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ความเข้าใจนี้ จะให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงของ

ผู้สอบบัญชี นอกจากนั้น ยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจและประเมินถึงผลต่างอย่างมีสาระส าคัญ

จากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผลต่างอาจเกิดขึ้นเนื่ องจากผู้สอบบัญชีใช้

ข้อสมมติที่ แตกต่างไป (แต่กเ็ป็นไปได้) เมื่ อเปรียบเทียบกับที่ ผู้บริหารใช้ ซึ่ งอาจแสดงให้

เห็นว่าประมาณการทางบัญชีมีความอ่อนไหวสูงต่อข้อสมมติบางข้อ ดังนั้น จึงขึ้ นอยู่กับ 

ความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงและแสดงให้เห็นว่าประมาณการทางบัญชีอาจมี

ความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญสูง นอกจากนั้น ผลต่างอาจเกิดจากผลของความผิดพลาดของ

ข้อเทจ็จริงที่ ผู้บริหารใช้ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการตรวจสอบโดยการหารือกับผู้บริหารถึง

หลักเกณฑ์ของข้อสมมติที่ ใช้และความเหมาะสมของตัวเลขและความแตกต่าง (หากมี)  

ในวิธีการจัดท าประมาณการทางบัญชีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีในการสรุปผล 

การท าช่วงของค่าประมาณให้แคบลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ง) (2)) 

ก93. เมื่ อผู้ สอบบัญชีสรุป ว่าการใช้ ค่าประมาณแบบช่วงมีความเหมาะสมในการประเมิน 

ความสมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุดของผู้ บ ริหาร (ค่าประมาณแบบช่วงของ 

ผู้สอบบัญชี) ย่อหน้าที่  13 (ง) (2) ก าหนดให้ช่วงนั้นเป็นกรอบของผลที่ สมเหตุสมผล

ทั้งหมดมากกว่าผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ทั้งหมด ค่าประมาณแบบช่วงไม่สามารถประกอบไปด้วย

ผลที่ เป็นไปได้ทั้งหมดเนื่ องจากช่วงนั้นจะกว้างเกินกว่าจะมีประสิทธิภาพส าหรับวัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบช่วงของผู้สอบบัญชีจะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพเมื่ อช่วงนั้นแคบ

เพียงพอที่ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่าประมาณการทางบัญชีนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ 

ก94. โดยปกติ ช่วงที่ ถูกท าให้แคบลงให้เท่ากับหรือน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญ จะเพียงพอ

ส าหรับการประเมินความสมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร อย่างไรกต็าม 

ส าหรับอุตสาหกรรมบางประเภท อาจไม่สามารถท าให้ช่วงแคบลงกว่าจ านวนดังกล่าวได้  
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ซึ่ งไม่ได้ท าให้หมดข้อสงสยัเกี่ ยวกับการรับรู้ประมาณการทางบัญชี อย่างไรกต็าม อาจแสดงให้

เหน็ว่าความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ เกี่ ยวข้องการประมาณการทางบัญชีจะก่อให้เกิด

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ การตอบสนองเพิ่ มเติมต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญได้อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่  ก102-ก115 

ก95. การท าให้ช่วงมีความแคบลงจนกระทั่งผลที่ เกดิขึ้นทั้งหมดอยู่ภายในช่วงที่ มีความสมเหตุสมผล

อาจท าได้โดย 

(ก)  ก าจัดช่วงที่ ผลห่างไกลจากสิ่ งที่ น่าจะเกดิขึ้นของการใช้ดุลยพินิจโดยผู้สอบบัญชี  

(ข)  การท าให้ช่วงแคบลงอย่างต่อเนื่ องจากหลักฐานการตรวจสอบที่ ได้รับจนกระทั่ง 

ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปได้ว่าผลภายในช่วงนั้นมีความสมเหตุสมผล ในบางกรณีที่ อาจ

เกิดขึ้ นได้ น้อย ผู้ สอบบัญชีอาจสามารถท าให้ ช่วงแคบลงจนกระทั่ งหลักฐาน 

การตรวจสอบสามารถระบุถึงค่าประมาณแบบจุดได้ 

การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใชท้กัษะหรือความรูเ้ฉพาะดา้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก96. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ต้องจัดหาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต 

การตรวจสอบของทรัพยากรที่ จ าเป็นในการปฏิบัติการตรวจสอบ 20 ซึ่ งอาจรวมถึง 

ความเกี่ ยวข้องของผู้ที่ มีทักษะหรือความรู้ เฉพาะด้าน นอกจากนั้น มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 220 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีที่ เป็นหุ้นส่วนที่ รับผิดชอบงานนั้ น ๆ ต้องมั่นใจใน 

ทมีตรวจสอบและผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ซึ่ งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของทมีตรวจสอบ

ว่ามีความเหมาะสมในด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ21 ในระหว่าง

การปฏบิัติงานตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจระบุความจ าเป็นในทกัษะหรือ

ความรู้ เฉพาะด้านในการประมาณการทางบัญชี ในแง่ของประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและ

สถานการณ์ของการปฏบิัติงานตรวจสอบนั้น 

ก97. เร่ืองที่ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีว่าจ าเป็นต้องใช้ทักษะและความ

ช านาญเฉพาะด้านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น  

• ลักษณะของสินทรัพย์ หนี้ สินหรือส่วนของผู้ถือ หุ้นที่ จ าเป็นในบางธุรกิจหรือบาง

อุตสาหกรรม (ตัวอย่างเช่น สินแร่ สินทรัพย์ทางการเกษตร เคร่ืองมือทางการเงินที่

ซับซ้อน) 

• ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการอยู่ในระดับสงู 

• การค านวณที่ ซับซ้อนหรือเกี่ ยวข้องกับแบบจ าลองเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การประมาณ

การมูลค่ายุติธรรมในขณะที่ ไม่มีข้อมูลทางการตลาดที่ สงัเกตได้ 

 

20
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  8 (จ) 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 
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• ความซับซ้อนของข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณ

การทางบัญชี ซ่ึงรวมถึงรายการที่ มีความแตกต่างของการตีความหรือการน าไปปฏิบัติที่

ไม่สม า่เสมอหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา  

• วิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะใช้ในการตอบสนองต่อผลการประเมินความเสี่ ยง 

ก98.  ประมาณการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่แม้จะมีความไม่แน่นอนของประมาณการ แต่กม็ีความ

เป็นไปได้น้อยที่ ต้องใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น มีความเป็นไปได้น้อยที่

ทักษะและความรู้ เฉพาะด้านมีความจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอ

ของค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

ก99. อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทักษะและความรู้ เฉพาะด้านนั้น ๆ หากมีปัจจัยที่ เกี่ ยวเนื่ อง

กบัด้านอื่ น ๆ ที่ มิใช่การบัญชีหรือการตรวจสอบ และอาจจ าเป็นต้องได้รับจากผู้เชี่ ยวชาญของ

ผู้ สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 62022 ให้ข้อก าหนดและแนวทางในการพิจารณา 

ความจ าเป็นในการจ้างหรือใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เมื่ อมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญ 

ก100. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่ งทักษะและความรู้ เฉพาะด้านที่

เกี่ ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเฉพาะ ซึ่ งมีทักษะและความรู้ เฉพาะด้านนั้น 

อาจถูกจ้างโดยส านักงานสอบบัญชีหรือจากองค์กรอื่ น ๆ ภายนอกส านักงานสอบบัญชี  

หากผู้สอบบัญชีเฉพาะนั้นปฏิบัติงานสอบบัญชีส าหรับงานสอบบัญชีใดให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ ง

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 220 

ก101. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่ จะปรึกษาเกี่ ยวกับข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อก าหนดว่างานของบุคคลนั้นมีความเกี่ ยวข้อง

กบัการตรวจสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์การท างาน

ของผู้สอบบัญชีกบัผู้เชี่ ยวชาญหรือผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะที่ มีทกัษะและความรู้ เฉพาะด้าน 

การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เป็นนยัส าคญัที่ไดป้ระเมินไว ้

(อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก102. ในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี  ซึ่ งก่อให้ เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนั ยส าคัญ  

การตรวจสอบเนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีจะเน้นการประเมินเรื่ องต่อไปนี้  

(ก) ผู้บริหารประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการ

ทางบัญชีอย่างไร และผลกระทบจากความไม่แน่นอนนั้นถูกรับรู้อย่างเหมาะสมใน 

การประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินหรือไม่  

(ข) ความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 
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ความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ข้อพิจารณาเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนในประมาณการของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ก)) 

ก103. ผู้บริหารอาจประเมินทางเลือกของข้อสมมติหรือผลของประมาณการทางบัญชีโดยวิธีการ

หลาย ๆ วิธี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม วิธีที่ เป็นไปได้วิธีหนึ่ ง ซึ่ งผู้บริหารใช้ คือการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาว่าจ านวนที่ เป็นตัวเงินของประมาณการ 

ทางบัญชีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจากข้อสมมติที่ แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าประมาณการ 

ทางบัญชีจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมก็อาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่ องจากผู้ซื้ อผู้ขายใน

ตลาดมีการใช้ข้อสมมติที่ แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจน าไปสู่ผลที่ ได้จาก

หลาย ๆ สถานการณ์ หรืออาจได้ช่วงของผลลัพธ์โดยผู้บริหาร เช่น สถานการณ์ที่ เลวร้าย

ที่ สดุหรือสถานการณ์ที่ ดีที่ สดุ 

ก104. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจแสดงให้เห็นว่าประมาณการทางบัญชีไม่ได้เปล่ียนแปลงไป

ตามการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติอย่างง่ายดาย ในทางตรงกันข้ามจะแสดงให้เห็นว่า

ประมาณการทางบัญชีเปล่ียนแปลงไปตามข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ งหรือหลายข้อสมมติ  

ซึ่ งเป็นการให้ข้อสงัเกตแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบต่อไป 

ก105. วิธีการใดวิธีการหนึ่ งในการหาความไม่แน่นอนของประมาณการ (เช่น การวิเคราะห์ 

ความอ่อนไหว) อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการอื่ น ๆ หรือไม่กไ็ด้ หรือข้อพิจารณา

ของผู้บริหารเกี่ ยวกับข้อสมมติอื่ น ๆ หรือผลลัพธ์อื่ นต้องมีการจัดท าโดยกระบวนการ 

โดยละเอียดที่ มีเอกสารมากมายมาสนับสนุน แต่ควรพิจารณาว่าผู้บริหารมีการประเมินว่า

ความไม่แน่นอนของประมาณการจะกระทบต่อประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญอย่างไร  

ซึ่ งไม่ได้เจาะจงในแง่ที่ ว่ามีการกระท าแล้ว ดังนั้น เมื่ อผู้บริหารไม่ได้พิจารณาข้อสมมติหรือ

ผลลัพธ์อื่ น ผู้ สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องหารือกับผู้ บริหารและขอเอกสารสนับสนุนว่า 

มีการระบุผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการประมาณการต่อประมาณการทางบัญชี

อย่างไร 

ข้อพิจารณาส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก106. กิจการขนาดเลก็อาจใช้วิธีการง่าย ๆ ในการประเมินความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

นอกจากการสอบทานของผู้สอบบัญชีในเอกสารหลักฐานที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับ

หลักฐานการตรวจสอบอื่ นจากผู้บริหารเกี่ ยวกับข้อพิจารณาในด้านข้อสมมติอื่ นหรือผลลัพธ์

โดยการสอบถามผู้บริหาร นอกจากนั้น ผู้บริหารอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญในการพิจารณา

ผลลัพธอ์ื่ น หรือระบุว่ามีความไม่แน่นอนของการประมาณการส าหรับประมาณการทางบัญชี 

ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจอธิบายให้ผู้บริหารทราบถึงกระบวนการหรือวิธกีารที่ ต่างไป

ที่ เป็นไปได้และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว อย่างไรกต็าม การกระท าดังกล่าวไม่ได้ท าให้เกิด

การเปลี่ ยนแปลงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 
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ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ข)) 

ก107. ข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจมีนัยส าคัญ ถ้าความผันผวน 

ที่ มีความสมเหตุสมผลในข้อสมมติส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีอย่าง

มีนัยส าคัญ 

ก108. ข้อสนับสนุนข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งได้จากความรู้ของผู้บริหาร อาจได้รับจากกระบวนการ

วิเคราะห์กลยุทธ์หรือการบริหารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องของผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่ม ี

การท ากระบวนการอย่างเป็นทางการ เช่นในกรณีของกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจ

ประเมินข้อสมมติโดยการสอบถามหรือการหารือกับผู้บริหารร่วมกับการตรวจสอบอื่ น ๆ 

เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสม 

ก109. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการประเมินข้อสมมติ ซึ่ งจัดท าโดยผู้บริหารอธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่  ก77-ก83 

ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ค)) 

ก110. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ ผู้บริหารใช้ ความตั้งใจและความสามารถ

ของผู้บริหารได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก13 และ ก80 

การจดัท าช่วงของการประมาณ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก111. ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารอาจพอใจว่ามีการหาผลกระทบของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในประมาณการทางบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญอย่างเพียงพอ

แล้ว อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าความพยายามของผู้บริหารนั้น

ยังไม่เพียงพอ กรณีดังกล่าวอาจเกดิจากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เช่น 

• ไม่ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสมจากการประเมินว่าผู้บริหาร 

มีการระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร 

• มีความจ าเป็นในการสืบหาต่อไปถึงระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้ สอบบัญชี ตระหนักถึง 

ความผันผวนในผลของประมาณการทางบัญชีที่ มีลักษณะคล้ายกันในสถานการณ์ที่

คล้ายกนั 

• การหาหลักฐานการตรวจสอบอื่ น เป็นไปได้ยาก ตัวอย่างเช่น จากการตรวจสอบ 

การสอบทานเหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี 

• มีข้อบ่งชี้ที่ แสดงถึงความล าเอยีงของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ก112. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาช่วงของค่าประมาณส าหรับวัตถุประสงค์นี้

อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก87-ก95 
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เงือ่นไขการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

การรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  17 (ก)) 

ก113. เมื่ อผู้บริหารรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะมุ่งเน้นในการประเมิน

การวัดค่าประมาณการทางบัญชี ว่ามีความเชื่ อถือได้เพียงพอที่ จะเข้าเง่ือนไขการรับรู้ ใน

แม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

ก114. ในกรณีที่ ประมาณการทางบัญชีไม่ได้มีการรับรู้  ผู้สอบบัญชีจะมุ่งประเมินว่ารายการเป็นไป

ตามเง่ือนไขการรับรู้ ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ถึงแม้ว่าประมาณ

การทางบัญชีจะไม่ได้มีการรับรู้และผู้สอบบัญชีสรุปว่าวิธีการนี้ มีความเหมาะสม กยั็งอาจ

จ าเป็นที่ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชีซึ่ งมีความไม่แน่นอนของการประมาณการ

สูงเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบซึ่ งต้องสื่ อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 70123 หรืออาจพิจารณาว่า มีความจ าเป็นที่ จะต้องเพิ่ มวรรคเน้น 

ในรายงานผู้สอบบัญชี (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)24) หากประมาณ

การทางบัญชีดังกล่าว เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแล้ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

706 (ปรับปรุง) ห้ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีเพิ่ มวรรคเน้นในรายงานผู้สอบบัญชี25 

เกณฑก์ารวัดค่าส าหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  17 (ข)) 

ก115. ส าหรับประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทเชื่ อว่า

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือตามข้อก าหนดและ 

ความเห็นชอบในการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล ในบางกรณี ข้อสันนิษฐาน

เบื้ องต้นนี้ อาจถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่ อไม่มีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมในการวัด

มูลค่า ในกรณีนี้ การประเมินของผู้ สอบบัญชีจะมุ่ งเน้น ว่าหลักเกณฑ์ของผู้ บ ริหาร 

ในข้อสนันิษฐานเบื้องต้นเกี่ ยวกับการใช้มูลค่ายุติธรรมภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องมีความเหมาะสมหรือไม่ 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการระบุถึงการแสดงขอ้มูลที่  

ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก116. จากหลักฐานการตรวจสอบที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าหลักฐานชี้ ไปยังประมาณการทาง

บัญชีว่ามีความแตกต่างจากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร เมื่ อหลักฐานการตรวจสอบ

บัญชีสนับสนุนค่าประมาณแบบจุดมีผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีและ

 

23
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต” 

24
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  8 (ข) 
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ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารนั่นคือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เมื่ อผู้สอบบัญชี

สรุปว่าการใช้ค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีให้หลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่ เพียงพอ

และเหมาะสม ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ซึ่ งอยู่นอกเหนือไปจากค่าประมาณแบบช่วง

ของผู้สอบบัญชีนั้นไม่มีหลักฐานการตรวจสอบบัญชีสนับสนุน ในกรณีเช่นนั้น การแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ต่างจากผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและ

จุดที่ ใกล้เคียงที่ สดุของค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี 

ก117. เมื่ อผู้บริหารมีการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือวิธีการจัดท าประมาณการทางบัญชี

จากงวดก่อนจากการประเมินว่ามีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปจาก

หลักฐานการตรวจสอบบัญชีว่าประมาณการนั้นแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เนื่ องจากผล

ของการเปล่ียนแปลงโดยพลการของผู้บริหาร หรือระบุว่ามีข้อบ่งชี้ ที่ แสดงถึงความล าเอียง

ของผู้บริหาร (ดูย่อหน้าที่  ก124-ก125) 

ก118. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45026 ให้แนวทางในการแบ่งแยกการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงเพื่ อวัตถุประสงค์ของการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไข ส าหรับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่าเกี่ ยวข้องกบัการทุจริตหรือความผิดพลาดอาจเกดิจาก  

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งไม่มีข้อสงสัย (การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

เป็นความจริง) 

• ผลต่างที่ เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารในประมาณการทางบัญชี ซึ่ งผู้สอบบัญชีเห็นว่า

ไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชี ซึ่ งผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่

เหมาะสม (การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ) 

• ประมาณการที่ ดีที่ สดุของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในประชากร 

ซึ่ งเป็นการคาดการณ์ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในกลุ่มตัวอย่างแล้ว

คาดการณ์ต่อไปยังประชากรทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างที่ ถูกเลือกมา (การแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการคาดการณ์) 

ในบางกรณีเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเป็นผล

จากการรวมกนัของหลายสถานการณ์ ท าให้ยากต่อการพิสจูน์หรือไม่อาจพสิจูน์ได้เลย 

ก119. การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่ว่าจะก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างสมัครใจต้องใช้ข้อพิจารณาเช่นเดียวกันกับเมื่ อมีการรับรู้

ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

 

26
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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การเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัประมาณการทางบญัชี 

การเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก120. การจัดท างบการเงินเพื่ อให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องอาจอนุญาตหรือก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี และ

บางกจิการอาจเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมโดยสมัครใจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่าง

ของการเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้  

• ข้อสมมติที่ ใช้ 

• วิธกีารที่ ใช้ในการประมาณการ รวมถึงแบบจ าลองที่ ใช้ 

• หลักเกณฑใ์นการเลือกวิธกีารประมาณการ 

• ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงวิธกีารที่ ใช้ในการประมาณการในงวดก่อน 

• แหล่งข้อมูลและนัยส าคัญของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

การเปิดเผยข้อมูลนั้นควรแจ้งผู้ใช้งบการเงินให้ทราบถึงความเข้าใจในประมาณการทางบัญชี

ที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงิน และความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจสอบที่

จ าเป็นต้องได้รับว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ก121. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

เฉพาะเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอน ตัวอย่างที่ แม่บทการรายงานทางการเงินก าหนดมีดังนี้  

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติหลักและแหล่งข้อมูลอื่ นเกี่ ยวกับความไม่แน่นอน

ของประมาณการ ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ ซึ่ งท าให้ต้องมีการปรับปรุงอย่างมี

นัยส าคัญต่อมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์และหนี้สิน ข้อก าหนดดังกล่าวอาจอธิบายโดย

ใช้ค าว่า แหล่งข้อมูลหลักของความไม่แน่นอนของการประมาณการ หรือ ประมาณการ

ทางบัญชีที่ ส าคัญ 

• การเปิดเผยช่วงที่ อาจเป็นไปได้ของผลและข้อสมมติที่ ใช้ในการพิจารณาช่วงของ 

การประมาณการ 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับนัยส าคัญของประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรม

ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกจิการ 

• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การเปิดเผยความเสี่ ยงและความเสี่ ยงเกิดขึ้ นได้

อย่างไร วัตถุประสงค์ของกิจการ นโยบายและวิธีการส าหรับการจัดการความเสี่ ยง วิธีที่ ใช้

ในการวัดความเสี่ ยงและการเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่อนในเชงิคุณภาพ 

• การเปิดเผยเชิงปริมาณ เช่น  ขอบเขตที่ กิจการจะเกิดความเสี่ ยงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ ให้ไว้

กับผู้ บริหารหลักของกิจการ รวมถึงความเสี่ ยงทางด้านสินเชื่ อ ความเสี่ ยงทาง 

ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงทางด้านการตลาด 
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การเปิดเผยขอ้มูลความไม่แน่นอนของการประมาณการส าหรับประมาณการทางบัญชีทีก่่อใหเ้กิด

ความเสีย่งทีเ่ป็นนยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก122. กรณีที่ ประมาณการทางบัญชีมีความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้วกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการอาจไม่เพียงพอในสถานการณ์นั้น ๆ และเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้อง การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

ความไม่แน่นอนของประมาณการจะเพิ่ มความส าคัญมากขึ้ นหากช่วงที่ เป็นไปได้ของผลของ

ประมาณการทางบัญชีมีสาระส าคัญมาก (ดูการอธบิายความสมัพันธใ์นย่อหน้าที่  ก94) 

ก123. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าควรให้ผู้บริหารอธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ถึงเหตุการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705 (ปรับปรุง)27 ให้แนวทางในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเมื่ อผู้สอบบัญชีเชื่ อว่า

การเปิดเผยเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการของผู้ บริหารในงบการเงิน 

ไม่เพียงพอหรืออาจก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

ขอ้บ่งช้ีถึงความล าเอียงของผูบ้ริหารที่อาจเกิดข้ึน (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก124. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ซึ่ งก่อให้เกดิข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น ข้อบ่งชี้นั้นอาจกระทบข้อสรุป

ของผู้สอบบัญชีว่าการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องยังมี

ความเหมาะสมหรือไม่ และผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องพิจารณานัยส าคัญส าหรับส่วนที่ เหลือ

ของการตรวจสอบ นอกจากนั้นอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากข้อมูลที่ ข้อต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ตามที่ อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)28 

ก125. ตัวอย่างของข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้นเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี : 

• การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงวิธีจัดท าประมาณการ  

ทางบัญชี ซึ่ งผู้บริหารได้ท าการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลง 

ในสภาพแวดล้อม 

• การใช้ ข้อสมมติของกิจการเองส าหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี  

ซึ่ งไม่สอดคล้องกบัข้อสมมติทางการตลาดที่ สงัเกตได้ 

• การเลือกหรือจัดท าข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งท าให้ผลการประมาณการสอดรับกับ

วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

 

27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

28
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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• การเลือกค่าประมาณแบบจุดที่ อาจมีข้อบ่งชี้ ถึงรูปแบบของการมองในแง่ดีและ 

การมองในแง่ร้าย 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก126. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58029 อธิบายถึงการใช้หนังสอืรับรอง หนังสอืรับรองเกี่ ยวกับ

การรับรู้ หรือการเปิดเผยข้อมูลประมาณการทางบัญชีในงบการเงินขึ้ นอยู่กับลักษณะ 

นัยส าคัญ และขอบเขตการตรวจสอบของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจรวมถึง 

• ความเหมาะสมของกระบวนการวัดมูลค่า รวมถึงข้อสมมติและแบบจ าลองที่ ผู้บริหารใช้

ในการก าหนดประมาณการทางบัญชี ซึ่ งสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องและความสม า่เสมอของการประยุกต์ใช้กระบวนการ 

• ข้อสมมติได้สะท้อนความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการด าเนินการเฉพาะ

ในนามของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีมีความครบถ้วนและเหมาะสมภายใต้

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• ไม่มีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ ท าให้ต้องปรับปรุง หรือเปิดเผย

ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

ก127. ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ ไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หนังสือ

รับรองอาจรวมถึงการรับรองเกี่ ยวกบั 

• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ ผู้บริหารใช้ในการก าหนดว่าไม่เข้าเง่ือนไขในการรับรู้หรือ

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่  ก114) 

• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ ผู้บริหารใช้ในการสรุปข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ ยวกับ

การใช้มูลค่ายุติธรรมภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับประมาณ

การทางบัญชีที่ ไม่สามารถวัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมได้ (ดูย่อหน้าที่  ก115) 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก128. เอกสารหลักฐานที่ ให้ข้อบ่งชี้ ที่ แสดงถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเป็นไปได้จากการ

ตรวจสอบจะช่วยผู้สอบบัญชีสรุปว่าการประเมินความเสี่ ยงและการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้อง

ของผู้สอบบัญชียังมีความเหมาะสมหรือไม่ในการประเมินว่างบการเงินในภาพรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ดูย่อหน้าที่  ก125 ส าหรับตัวอย่าง

ของข้อบ่งชี้ที่ แสดงถึงความล าเอยีงที่ อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

 

29
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนงัสอืรับรอง” 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

การวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลภายใตแ้ม่บทการรายงานทางการเงินท่ี

แตกต่างกนั 

วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้ เป็นเพียงเพื่ ออธิบายถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกนัส าหรับความเป็นมาและอรรถอธบิาย 

1. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกันจะก าหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายในระดับของ

แนวทางเกี่ ยวกับเกณฑ์ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้ สิน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับให้ค าแนะน าที่ เฉพาะเจาะจง บางฉบับให้ค าแนะน า

ทั่วไป และบางฉบับไม่ได้ให้ค าแนะน าใด ๆ นอกจากนี้  ยังมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่ มีวิธีการ

วัดมูลค่าเฉพาะของอุตสาหกรรม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรมกนัโดยทั่วไป 

2. ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมอาจแตกต่างกันตามแม่บทการรายงานทางการเงิน หรือแตกต่างกัน

ตามสินทรัพย์ หนี้ สิน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  391 ให้ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็น 

“จ านวนเงินที่ ผู้ซื้ อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ ยนสนิทรัพย์ หรือจ่ายช าระหนี้สินในขณะที่ ทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ

ในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน” แนวคิดของมูลค่ายุติธรรมโดยทั่วไปจะสมมติ

รายการที่ เกิดขึ้ นในปัจจุบันมากกว่าการสิ้นสุดของเหตุการณ์ในอดีตหรือในอนาคต 

ดังนั้น กระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมจะเป็นการหาราคาที่ ประมาณขึ้น ณ วันที่ รายการเกดิขึ้น 

นอกจากนี้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกันอาจใช้ค าเหล่านี้  เช่น “มูลค่าของกจิการ

ที่ เฉพาะเจาะจง” “มูลค่าจากการใช้” หรือค าที่ คล้ายคลึงกัน แต่ยังคงให้แนวคิดของมูลค่า

ยุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

3. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้แนวทางปฏิบัติต่อการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่ เกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาหนึ่ งในรูปแบบที่ แตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น แม่บท 

การรายงานทางการเงินบางฉบับก าหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หรือหนี้ สินบางรายการมีผลโดยตรงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว

อาจส่งผลกับรายได้ภายใต้แม่บทการรายงานอื่ น ในแม่บทการรายงานบางฉบับการพิจารณา

ว่าจะใช้การบัญชีมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ หรือใช้อย่างไรนั้นได้รับอิทธิพลจากความตั้งใจของ

ผู้บริหารในการกระท าสิ่ งที่ เกี่ ยวกบัสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ มีลักษณะเฉพาะนั้น 

 

1
  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  39 เคร่ืองมือทางการเงิน: การรับรู้และการวัดมูลค่า 
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4. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกันอาจก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม อย่างเฉพาะเจาะจง

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และก าหนดหรืออนุญาตให้วัดมูลค่าและเปิดเผยข้อมูล

ในระดับที่ แตกต่างกนั แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ  

• ก าหนดการวัดค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หรือเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือแสดงเป็นข้อมูลเพิ่ มเติม 

• การอนุญาตให้กจิการมีสทิธเิลือกใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมหรือหากเข้าหลักเกณฑ ์

• ก าหนดวิธีการเฉพาะเจาะจงส าหรับการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น การใช้ 

ผู้ประเมินราคาอสิระหรือวิธกีารเฉพาะของการใช้การคิดลดกระแสเงินสด 

• การอนุญาตให้ทางเลือกของวิธีการพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากวิธีการในหลาย ๆ 

ทางเลือก (เกณฑ์ส าหรับทางเลือกอาจมาจากหรือไม่ได้มาจากแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน) หรือ 

• ไม่มีแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม นอกจากการที่

ก าหนดขึ้นมาเองหรือมีการใช้กนัในทางปฏบิัติ ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติในอุตสาหกรรม 

5. แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับเชื่ อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถือเป็นเง่ือนไขเบื้ องต้นที่ ก าหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูล ในบางกรณีข้อสนันิษฐานเบื้ องต้นนี้อาจเป็นจริงเมื่ อสนิทรัพย์

และหนี้สินไม่มีราคาตลาดในตลาดซื้อง่ายขายคล่อง และอาจไม่มีวิธีการอื่ น ๆ ในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับอาจก าหนดล าดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมโดยแยกข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ส าหรับก าหนดช่วงของมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูล

น าเข้าที่ สังเกตได้จากราคาในตลาดซื้ อขายคล่องและข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตไม่ได้ที่ ขึ้ นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของกจิการเอง เกี่ ยวกบัข้อสมมติที่ ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดจะใช้ 

6. แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขการประมาณ

การของข้อมูล หรือข้อพิจารณาอื่ น ๆ ที่ มีลักษณะเฉพาะกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น การบัญชีส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนอาจต้องปรับปรุงให้เป็นมูลค่า

ตามราคาตลาดที่ ประเมิน เช่น การปรับปรุงส าหรับประมาณค่าใช้จ่ายในการปิดการขาย    

การปรับปรุงเกี่ ยวกับเง่ือนไขและสถานที่ ของอสงัหาริมทรัพย์ และเร่ืองอื่ น ๆ ในท านองเดียวกัน

ถ้าตลาดส าหรับสินทรัพย์นั้นไม่ใช่ตลาดซื้ อขายคล่อง ราคาตลาดที่ ตกลงกันอาจต้องถูกปรับปรุง

หรือแก้ไขเพื่ อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมเหมาะสมย่ิงขึ้น ตัวอย่างเช่นราคาซื้อขายในตลาดอาจ

ไม่แสดงให้เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมหากกิจกรรมเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในตลาด ตลาดไม่เป็นที่ ยอมรับ

หรือจ านวนที่ ซื้ อขายกันมน้ีอยเมื่ อเทยีบกับจ านวนรวมของจ านวนที่ ซื้ อขายที่ มี ดังนั้น ราคาใน

ตลาดดังกล่าวอาจต้องมีการปรับปรุงหรือการปรับเปล่ียน แหล่งข้อมูลทางเลือกเกี่ ยวกับตลาด

อาจจ าเป็นต้องมีเพื่ อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ ยน นอกจากนี้ ในบางกรณีหลักประกันที่ ก าหนดไว้ 

(ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการก าหนดหลักประกันบางประเภทของเงินลงทุนในตราสารหนี้ )  
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อาจจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหรือความเป็นไปได้ของ 

การด้อยค่าในสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

7. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ที่ อยู่ภายใต้แนวคิดของการวัดมูลค่ายุติธรรมจะมี 

ข้อสันนิษฐานเบื้ องต้น ว่ากิจการจะด าเนินงานต่อเนื่ องโดยปราศจากความตั้ งใจหรือ 

ความจ าเป็นที่ จะต้องล้มเลิกกิจการ ลดขนาดการด าเนินงานอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือท า

ธุรกรรมที่ สวนทางกับการด าเนินงานตามปกติ ดังนั้น ในกรณีนี้มูลค่ายุติธรรมอาจไม่ใช่จ านวน

เงินที่ กิจการหนึ่ งจะได้รับหรือจ่ายจากธุรกรรมที่ ถูกบังคับ การล้มละลาย หรือการขายที่ มี 

ความยุ่งยาก ในทางตรงกันข้าม สภาพเศรษฐกิจทั่วไปหรือสภาพเศรษฐกิจเฉพาะส าหรับ

อุตสาหกรรมบางประเภทอาจท าให้ตลาดขาดสภาพคล่อง และต้องมีการคาดคะเนมูลค่า

ยุติธรรมตามราคาที่ ลดลง ซึ่ งอาจลดลงอย่างมีสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม กิจการอาจจ าเป็นต้อง

ใช้การพิจารณาเศรษฐกจิปัจจุบันหรือสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบันในการก าหนดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน หากมีการก าหนดหรืออนุญาตให้ท าโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน และแม่บทการรายงานดังกล่าวอาจระบุหรือไม่ระบุถึงวิธกีาร ตัวอย่างเช่น แผนของ

ผู้บริหารในการขายสินทรัพย์บนพื้ นฐานความเร่งด่วนเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

โดยเฉพาะนั้นอาจเกี่ ยวข้องกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพยน์ั้น ๆ 

ความแพร่หลายของการวดัมูลค่ายุติธรรม 

8. การวัดมูลค่าและการเปิดเผยขึ้ นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมมีความแพร่หลายมากขึ้ นในแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมที่ อาจเกิดขึ้นและที่ ส่งผลกระทบต่อการพิจารณา

งบการเงินได้หลายประการ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการดังต่อไปนี้  

• สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ มีลักษณะเฉพาะ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหรือ 

หนี้ สินเพื่ อใช้ในการช าระภาระหนี้ สินที่ อยู่ภายใต้เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งมีการปรับปรุง

ราคาให้เป็นราคาตลาดเป็นประจ าหรือเป็นระยะ ๆ 

• องค์ประกอบเฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่น การรับรู้ รายการทางการบัญชี 

การวัดมูลค่าและการแสดงเคร่ืองมือทางการเงินบางรายการในลักษณะของส่วนได้เสีย 

เช่น ตราสารหนี้ที่ สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยผู้ถือ 

• สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ มีลักษณะเฉพาะที่ เกิดขึ้ นจากการรวมกิจการ ตัวอย่างเช่น 

การพิจารณามูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมจากการซื้ อกิจการในการรวมกิจการ  

ซึ่ งโดยปกติมูลค่าเร่ิมแรกจะขึ้ นกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่

สามารถระบุได้และมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนที่ จ่ายไป 

•  สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ มีลักษณะเฉพาะที่ ถูกปรับปรุงให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเพียง

คร้ังเดียว แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่ อหา

จ านวนที่ จะปรับปรุงสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ในการพิจารณาการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวม

ธุรกจิขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมจากการด าเนินงานของกจิการ หรือหน่วยธุรกิจที่ สามารถ
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ระบุได้มูลค่าจะถูกปันส่วนให้กับกลุ่มของสนิทรัพย์และหนี้สนิของกจิการหรือหน่วยงาน 

เพื่ อที่ จะได้มาซึ่ งจ านวนของค่าความนิยมเพื่ อน าไปเปรียบเทียบกับค่าความนิยมที่

บันทกึไว้  

•  ผลรวมของสินทรัพย์และหนี้ สิน ในบางสถานการณ์การวัดมูลค่าของกลุ่มหรือประเภท

ของสินทรัพย์หรือหนี้ สินอาจท าในรูปการรวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน

บางตัวในแต่ละประเภทหรือแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ภายใต้แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การวัดมูลค่าของเงินกู้ ยืมที่ หลากหลายอาจพิจารณาจากมูลค่า

ยุติธรรมของเงินกู้ยืมบางประเภทที่ เป็นส่วนประกอบ 

•  ข้อมูลที่ เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือการแสดงข้อมูลในส่วนเพิ่ มเติม 

แต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน 


