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ISA™ 315 (ปรับปรุง) – การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
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วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ก1-ก24 

การท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการรวมถึงการควบคุมภายในของ
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ภาคผนวก 1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ภาคผนวก 2 เง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ  
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน โดยการท าความเข้าใจ

กจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการรวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือ

หลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2557 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชี คือ เพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน

และในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ โดยการท าความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ซึ่ งเป็นพื้ นฐานในการออกแบบ

วิธีการ และการน าวิธีการไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หมายถึง การรับรองของผู้บริหารที่ มีต่องบการเงินไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามที่ ผู้ สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาประเภทของ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้น 

(ข) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เป็นผลมาจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม  

การกระท าหรือการละเลยการกระท าที่ ส าคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ

กิจการในการบรรลุวัตถุประสงค์และการด าเนินกลยุทธ์ หรือจากการก าหนดวัตถุประสงค์และ 

กลยุทธท์ี่ ไม่เหมาะสม 

(ค) การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้บริหาร และบุคคลอื่ น 

ได้ออกแบบ น าไปปฏิบัติและดูแลให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่ อให้ ได้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือได้ของการรายงาน

ทางการเงิน ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง ค าว่า “การควบคุม” หมายถึงองค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึ่ งหรือหลายองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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(ง) วิธีการประเมินความเสี่ ยง หมายถึง วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ เพื่ อระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

(จ) ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้  ซึ่ งผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า

จะต้องมีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ 

ขอ้ก าหนด 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

5. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามวิธีการประเมินความเสี่ ยง เพื่ อใช้เป็นพื้นฐานในการระบุและการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน และในระดับ

ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ อย่างไรกต็าม วิธีการประเมินความเสี่ ยงเพียงอย่างเดียว

ไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ ใช้ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก5)  

6. วิธกีารประเมินความเสี่ ยงรวมถึงวิธดีังต่อไปนี้  

(ก) การสอบถามผู้บริหาร บุคคลที่ เหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และบุคคลอื่ น

ภายในกิจการ ซึ่ งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นบุคคล ซึ่ งอาจมีข้อมูลที่ ช่วยในการระบุ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก13)  

(ข) การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14-ก17)  

(ค) การสงัเกตการณ์ และการตรวจทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18)  

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ซึ่ งงานสอบบัญชี

เกี่ ยวข้องกบัการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

8. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอื่ นให้แก่กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้รับมาเกี่ ยวข้อง

กบัการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

9. เมื่ อผู้ สอบบัญชีตั้ งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ ได้มาจากประสบการณ์การตรวจสอบกิจการและจากวิธีการ

ตรวจสอบที่ ใช้ในการตรวจสอบที่ ผ่านมา ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงใดที่ เกิดขึ้ น

ภายหลังจากการตรวจสอบคร้ังก่อนที่ อาจมีผลกระทบต่อการตรวจสอบในงวดปัจจุบันหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก19-ก20)  

10. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ส าคัญต้องปรึกษาหารือร่วมกัน

ถึงความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

และการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมของกิจการ  
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ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าประเดน็ใดที่ ควรสื่ อสารกับสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่ ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก24)  

การท าความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 

กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

11. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจ ดังต่อไปนี้  

(ก) อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่ น ซึ่ งรวมถึงแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25-ก30)  

(ข) ลักษณะของกจิการ รวมถึง 

(1) การด าเนินกจิการ 

(2) ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการก ากบัดูแล 

(3) รูปแบบการลงทุนที่ กิจการก าลังด าเนินการและวางแผนที่ จะด าเนินการ รวมถึงการลงทุน

ในกจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(4) โครงสร้างของกจิการ และวิธกีารจัดหาเงินทุน  

ทั้งนี้  เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถท าความเข้าใจในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูลที่ คาดว่าจะมีในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก35) 

(ค) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่านโยบายการบัญชีของกิจการมีความเหมาะสมต่อธุรกิจของกิจการ

หรือไม่ และสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายการบัญชีที่ ใช้

ในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36)  

(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการ และความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจส่งผลกระทบ

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึง ย่อหน้าที่   

ก37-ก43) 

(จ) การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44-ก49) 

การควบคมุภายในของกิจการ 

12. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ถึงแม้ว่า  

การควบคุมส่วนใหญ่ที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีดูเหมือนว่าจะเกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงิน  

แต่อาจมีการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงินบางส่วนที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ

หลายอย่างประกอบกนัที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50-ก73)  
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ลักษณะและขอบเขตของการท าความเข้าใจในการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

13. ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน  

การออกแบบของการควบคุมนั้นและพิจารณาว่าการควบคุมดังกล่าวได้น ามาปฏบิัติหรือไม่ โดยการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบนอกเหนือจากการสอบถามบุคลากรในกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก74-ก76) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

14. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุม การได้มาซึ่ งความเข้าใจนี้   

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้บริหารโดยการก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้สร้างและด ารงไว้ซึ่ งวัฒนธรรม

ในเรื่ องความซ่ือสตัย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ 

(ข) ความเข้มแข็งขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเป็นพื้ นฐานที่ ดีต่อ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่ น และในกรณีที่ สภาพแวดล้อมการควบคุม มีข้อบกพร่อง 

ข้อบกพร่องนั้นมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่ นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก77-ก87)  

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

15. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่ากจิการมีกระบวนการดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(ก) การระบุความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน 

(ข) การประมาณความมีนัยส าคัญของความเสี่ ยง 

(ค) การประเมินโอกาสที่ จะเกดิความเสี่ ยง 

(ง) การก าหนดวิธกีารที่ จะจัดการกบัความเสี่ ยงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก88)  

16. หากกิจการมีกระบวนการประเมินความเสี่ ยงข้างต้น (ต่อไปนี้ จะใช้ค าว่า “กระบวนการประเมิน 

ความเสี่ ยงของกิจการ”) ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวและผลของ 

การประเมินความเสี่ ยงนั้น หากผู้สอบบัญชีพบว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญซึ่ งผู้บริหารไม่ได้ระบุไว้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ามีความเสี่ ยงใดที่ ผู้สอบบัญชี

คาดว่ากิจการควรระบุได้จากกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ หากมีความเสี่ ยงดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่า เพราะเหตุใดกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการจึงไม่

สามารถระบุความเสี่ ยงนั้น และต้องประเมินว่ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการนั้นมีความ

เหมาะสมต่อสถานการณ์หรือมีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญในการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการนั้นหรือไม่ 

17. หากกิจการไม่ได้มีกระบวนการประเมินความเสี่ ยง หรือมีเพียงกระบวนการประเมินความเสี่ ยง 

เฉพาะกิจ ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่าได้มีการระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินหรือไม่ และมีการจัดการกบัความเสี่ ยงนั้นอย่างไร ผู้สอบบัญชี
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ต้องประเมินว่าการขาดหลักฐานของกระบวนการประเมินความเสี่ ยงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

หรือไม่ หรือเป็นการแสดงถึงการมีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญในการควบคุมภายในหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก89)  

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และ  

การติดต่อสื่ อสาร 

18. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง)  

ที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก90-ก92 และ  

ก95-ก96)  

(ก) ประเภทของรายการในการด าเนินงานของกจิการที่ มีนัยส าคัญต่องบการเงิน 

(ข) วิธีการปฏิบัติที่ อยู่ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือที่ ท าให้เกิดรายการ 

บันทึก ประมวลผล แก้ไขรายการในกรณีที่ จ าเป็น ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท 

และรายงานในงบการเงิน 

(ค) การบันทึกรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยมือ ข้อมูล

ประกอบและบัญชีเฉพาะในงบการเงินที่ ใช้ในการท าให้เกิด บันทกึ ประมวลผล และรายงาน

รายการ ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป 

(ง) วิธีการที่ ระบบสารสนเทศใช้รวบรวมเหตุการณ์และเง่ือนไขนอกเหนือจากรายการต่าง ๆ  

ที่ มีนัยส าคัญต่องบการเงิน 

(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินของกิจการ รวมถึง การประมาณการ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

(ฉ) การควบคุมเกี่ ยวกับการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็น

มาตรฐานที่ ใช้บันทกึรายการที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า รายการที่ ไม่ปกติ หรือรายการปรับปรุง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก93-ก94)  

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินต้องรวม  

ความเข้าใจในส่วนที่ ระบบนั้นเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงิน ซึ่ งรวบรวมจากข้อมูล 

ในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น 

19. ผู้ สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่ากิจการมีการสื่ อสารบทบาทและความรับผิดชอบของ 

การรายงานทางการเงินและประเด็นส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงินอย่างไร (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก97-ก98) รวมถึง 

(ก) การติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

(ข) การติดต่อสื่ อสารกบับุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานที่ ก ากบัดูแล  
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กจิกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี 

20. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ในกรณีที่

ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องท าความเข้าใจเพื่ อใช้ในการประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ และออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื่ อรองรับความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ การสอบบัญชีมิได้

ก าหนดให้ต้องท าความเข้าใจกิจกรรมควบคุมทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับแต่ละประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ ส าคัญ หรือที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ทุกรายการที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก99-ก106)  

21. ในการท าความเข้าใจกิจกรรมการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่ากิจการ มีการ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกดิจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก107-ก109)  

การติดตามผลการควบคุม 

22. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกจิกรรมหลักที่ กจิการใช้ในการติดตามผลการควบคุมภายใน

เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมเกี่ ยวกับกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การสอบบัญชี และให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจว่ากิจการได้มีการด าเนินการ แก้ไขการควบคุม 

ที่ มข้ีอบกพร่องอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก110-ก112)  

23. ในกรณีที่ กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน1 ผู้ สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะ       

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานะในองค์กร และกิจกรรมที่ ได้ท าไปแล้ว 

และที่ ก าลังจะท า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก113-ก120)  

24. ผู้ สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ใช้ในกิจกรรมการติดตามผลและ 

เกณฑ์ที่ ผู้ บริหารใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลน่าเชื่ อถืออย่างเพียงพอส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก121)  

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

25. ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ดังนี้  

(ก) ในระดับของงบการเงิน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก122-ก125)  

(ข) ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก126-ก131)  

ทั้งนี้ เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการออกแบบและการน าไปปฏบิัติงานตรวจสอบต่อไป 

 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  14(ก) ได้ให้ค าจ ากัดความของ 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” เพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสอบบัญชี 
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26. เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ระบุความเสี่ ยงตลอดกระบวนการเพื่ อการได้มาซึ่ งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการ รวมถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง โดยการพิจารณาประเภทของรายการ

ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (รวมทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก132-ก136)  

(ข) ประเมินความเสี่ ยงที่ ระบุได้ว่า เป็นความเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบแผ่กระจายไปยังงบการเงินโดยรวม

และมีโอกาสกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหลาย ๆ เร่ืองหรือไม่ 

(ค) เชื่ อมโยงความเสี่ ยงที่ ระบุได้กับสิ่ งที่ สามารถผิดพลาดได้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ โดยพิจารณาการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ผู้ สอบบัญชีตั้ งใจที่ จะทดสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก137-ก139)  

(ง) พิจารณาความน่าจะเป็นของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงโอกาสที่ จะมีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในหลายเร่ือง และพิจารณาว่าผลของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ อาจเกิดขึ้ นจะส่งผลให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก140)  

ความเสีย่งซึง่ตอ้งมีการพิจารณาเรือ่งการตรวจสอบเป็นพิเศษ 

27. การประเมินความเสี่ ยงที่ ได้กล่าวถึงในย่อหน้าที่  25 นั้น ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าความเสี่ ยงที่ ระบุ

ได้ใดที่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ในการใช้ดุลยพินิจนี้  ผู้สอบบัญชีต้องไม่รวม

ผลกระทบจากการควบคุมที่ ระบุได้ที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงนั้น 

28. ในการใช้ดุลยพินิจว่าความเสี่ ยงใดเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงเร่ือง

ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(ก) ความเสี่ ยงนั้นเกี่ ยวข้องกบัการทุจริตหรือไม่ 

(ข) ความเสี่ ยงนั้นเกี่ ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ ส าคัญในขณะนั้น การบัญชีหรือพัฒนาการอื่ น  ๆ 

ซึ่ งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 

(ค) ความซับซ้อนของรายการ 

(ง) ความเสี่ ยงนั้นเกี่ ยวข้องกบัรายการที่ ส าคัญระหว่างกจิการหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือไม่ 

(จ) ระดับการใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการวัดมูลค่าที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่แน่นอนอย่างมาก 

(ฉ) ความเสี่ ยงนั้นเกี่ ยวข้องกบัรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการหรือ

รายการที่ ผิดปกติหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก141-ก145) 

29. หากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเกิดขึ้ น ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ ง 

ความเข้าใจในการควบคุมของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงนั้น  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก146-ก148) 
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ความเสีย่งที่วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใชเ้ป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

30. ในความเสี่ ยงบางประเภท ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว ความเสี่ ยงประเภทนี้ อาจ

เกี่ ยวเนื่ องกับการบันทึกรายการที่ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของประเภทของรายการที่ เกิดขึ้ นเป็น

ประจ าที่ ส าคัญหรือยอดคงเหลือทางบัญชีที่ ส าคัญ ซ่ึงมักเกิดขึ้ นจากการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 

โดยไม่ได้ใช้ระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือเข้าไปเกี่ ยวข้องหรือใช้น้อย กรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจในการควบคุมของกจิการที่ มีต่อความเสี่ ยงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก149-ก151)  

การปรบัเปลีย่นการประเมินความเสีย่ง 

31. การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชี  

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเมื่ อได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มขึ้ น ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีจากการตรวจสอบเพิ่ มเติม หรือได้รับข้อมูลใหม่ซึ่ งมีความขัดแย้งกับหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินไว้แต่เดิม ผู้สอบบัญชีควรปรับเปล่ียน  

การประเมินความเสี่ ยงและปรับเปล่ียนแผนงานการสอบบัญชีให้สอดคล้องต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก152)  

เอกสารหลกัฐาน 

32. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้ 2 

(ก) การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  10 และข้อสรุป

จากการตัดสนิใจที่ ส าคัญ 

(ข) องค์ประกอบที่ ส าคัญของความเข้าใจที่ ได้มาเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  11 และองค์ประกอบการควบคุมภายในตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  

14-24 แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ได้มาจากการท าความเข้าใจข้างต้นและจากการใช้วิธีการ

ประเมินความเสี่ ยง 

(ค) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ระบุและประเมินไว้

ในระดับงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ ก าหนดไว้ 

ในย่อหน้าที่  25 

(ง) ความเสี่ ยงที่ ระบุได้และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจากการท าความเข้าใจตามที่ ได้

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  27-30 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก153-ก156) 

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก1. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของ

กิจการ (ต่อไปนี้ จะใช้ค าว่า “การท าความเข้าใจกิจการ”) เป็นกระบวนการที่ ต่อเนื่ อง และเป็น

กระบวนการรวบรวมข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดระยะเวลาที่

ด าเนินการตรวจสอบ การท าความเข้าใจก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิง เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

วางแผนการตรวจสอบและใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ 

ยกตัวอย่างเช่น  

• การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของ 

งบการเงิน 

• การก าหนดความมีสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3203 

• การพิจารณาความเหมาะสมของการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี และความเพียงพอของ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

• การระบุถึงส่วนที่ เกี่ ยวกบัจ านวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ อาจต้องพิจารณาเร่ือง

การตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการโดยผู้บริหาร หรือการพิจารณาวัตถุประสงค์

ทางธุรกจิของรายการค้าที่ เกิดขึ้น 

• การก าหนดค่าความคาดหวังที่ จะใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

• การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ รวมถึง

การออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

• การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ เช่น  

ความเหมาะสมของข้อสมมติ และความเหมาะสมของค ารับรองของผู้บริหารทั้งโดยวาจาและ

ลายลักษณ์อกัษร 

ก2. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อมูลที่ ได้มาจากการใช้วิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องเป็น

หลักฐานสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

นอกจากนี้  ในการประเมินความเสี่ ยง ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล และสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ ตลอดจนข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัประสทิธผิลของการควบคุม ถึงแม้ว่าวิธีการเหล่านี้อาจไม่ได้

ถูกวางแผนไว้ว่าเป็นการตรวจสอบเนื้ อหาสาระหรือเป็นการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจ

เลือกการตรวจสอบเนื้ อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมพร้อมกันกับการประเมินความเสี่ ยง 

เพื่ อให้การตรวจสอบมีประสทิธภิาพ 

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 
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ก3. ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดขอบเขตการท าความเข้าใจกจิการ

ตามที่ ต้องการ ผู้ สอบบัญชีควรพิจารณาเบื้ องต้นว่ามีความเข้าใจเพียงพอหรือไม่ที่ จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ระดับของความเข้าใจในกิจการที่ ผู้สอบบัญชี

ต้องมีในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะน้อยกว่าระดับความเข้าใจในกิจการของผู้บริหารในการ

บริหารกจิการ 

ก4. ความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  รวมถึง

ความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาดและการทุจริต อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเร่ืองของการทุจริต  

มีความส าคัญ จึงมีข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 240 ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับวิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล 

ที่ ใช้ในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอนัเนื่ องมาจาก 

การทุจริต4 

ก5. ถึงแม้ว่าผู้ สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีการประเมินความเสี่ ยงทุกวิ ธีตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  6  

ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการ (ดูย่อหน้าที่  11-24) ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกวิธีการ

ในการท าความเข้าใจในแต่ละเร่ือง ผู้ สอบบัญชีอาจใช้วิธีการอื่ น  ซึ่ งเป็นประโยชน์ในการระบุ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น 

• การสอบทานข้อมูลที่ ได้มาจากแหล่งภายนอก เช่น วารสารทางเศรษฐกิจและการค้า รายงานของ

นักวิเคราะห์ ธนาคาร หรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ หรือข่าวสารของทางราชการหรือข่าวสาร

ที่ เกี่ ยวกบัเร่ืองการเงิน 

• การสอบถามที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ หรือผู้ เชี่ ยวชาญในการประเมินราคาที่

กจิการใช้บริการอยู่ 

การสอบถามผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานหรือบุคคลอื่ นในกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

6(ก)) 

ก6. ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจ านวนมากจากการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท า

รายงานทางการเงิน และอาจได้รับจากการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ากิจการ 

มีหน่วยงานดังกล่าว) และจากการสอบถามหน่วยงานหรือบุคคลอื่ นภายในกจิการ 

ก7. ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งข้อมูลหรือมุมมองที่ แตกต่างในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจากการสอบถามบุคคลอื่ นในกิจการและพนักงานอื่ น ซึ่ งมี

อ านาจหน้าที่ ในระดับที่ แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

• การสอบถามผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลโดยตรงอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจสภาพแวดล้อม

ในการจัดท างบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)5 ระบุถึงความส าคัญ

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”  

ย่อหน้าที่  13-25 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  4(ข) 
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ของการติดต่อสื่ อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผล เพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจาก

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลในเร่ืองนี้ ด้วย 

• การสอบถามพนักงานที่ มีส่วนร่วมในการท าให้เกิดการประมวลผลและการบันทึกรายการ 

ที่ มีความซับซ้อนหรือรายการที่ ไม่ปกติอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของ

การเลือกและการน านโยบายการบัญชีบางเร่ืองมาใช้ 

• การสอบถามที่ ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการโดยตรงอาจท าให้ได้ข้อมูลในเร่ืองกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ความรู้ เกี่ ยวกับการทุจ ริตหรือข้อสงสัยเกี่ ยวกับ 

การทุจริตที่ มีผลกระทบต่อกิจการ การประกัน ภาระผูกพันหลังการขาย ข้อตกลงต่าง ๆ  

(เช่น การร่วมทุน) กบัคู่ค้าทางธุรกจิและเงื่ อนไขในสญัญาต่าง ๆ  

• การสอบถามพนักงานการตลาดและพนักงานขายโดยตรงอาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูล

เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มการขาย หรือสญัญาที่ มีกับลูกค้าของ

กจิการ  

• การสอบถามหน่วยงานบริหารความเสี่ ยง (หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่ นที่ ท าหน้าที่ ดังกล่าว) 

โดยตรง อาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในการด าเนินงานหรือการ

ปฏบิัติตามกฎหมาย ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน  

• การสอบถามพนักงานส่วนงานระบบสารสนเทศโดยตรงอาจท าให้ได้ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลง

ของระบบ ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในระบบหรือการควบคุม และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ 

ก8. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการเป็นกระบวนการที่ ท าอย่าง

ต่อเนื่ องดังนั้น การสอบถามของผู้สอบบัญชีจึงอาจเกดิขึ้นตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก9. ในกรณีที่ กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานนั้น

อาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้ ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการได้มาซึ่ งความ เข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกจิการ และให้ข้อมูลเพื่ อการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งในระดับงบการเงินและในระดับของสิ่ งที่ ผู้บริหารให้ 

การรับรองไว้ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมักจะได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ 

การด าเนินการของกิจการและความเสี่ ยงในธุรกิจ และอาจพบประเด็นจากงานตรวจสอบ เช่น 

ข้อบกพร่องหรือความเสี่ ยงในการควบคุมภายในที่ ระบุได้ อาจเป็นข้อมูลที่ ส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีจะ

ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการ การประเมินความเสี่ ยงหรือแง่มุมอื่ นในการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี การสอบถามโดยผู้สอบบัญชีจึงควรเกิดขึ้น ไม่ว่าผู้สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อการปรับเป ล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลดขอบเขต 

การปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือไม่6 การสอบถามอาจมุ่งเน้นเฉพาะประเดน็ที่ หน่วยงานตรวจสอบ

 
6
  ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) 
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ภายในได้น าเสนอต่อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และผลของการประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  

ก10. โดยอ้างอิงจากสิ่ งที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจากการสอบถาม ถ้าปรากฏว่ามีประเดน็ที่ พบ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ

การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการและการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การอ่าน

รายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวข้องมีความเหมาะสม ตัวอย่างของรายงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึง กลยุทธ์ของหน่วยงานและเอกสารเกี่ ยวกับ 

การวางแผน และรายงานที่ จัดท าขึ้นเพื่ อรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลเกี่ ยวกับ

ประเดน็ที่ พบจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ก11. นอกจากนี้  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2407 หากหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อมูลแก่

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการทุจริตที่ เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าจะเกิด ผู้สอบบัญชีต้องน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ในการระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลจาก

การทุจริตด้วย  

ก12. บุคคลที่ เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ผู้สอบบัญชีได้สอบถาม ควรเป็นบุคคลที่ ผู้สอบ

บัญชีเห็นว่ามีความรู้  ประสบการณ์หรืออ านาจหน้าที่  เช่น หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

บุคคลอื่ นในหน่วยงานแล้วแต่สถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่ จะประชุมกับบุคคลเหล่านี้

เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 

ข้อควรพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างองิย่อหน้าที่  6(ก))  

ก13. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐบ่อยคร้ังที่ มีความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในหรือ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ มีอยู่ การสอบถามบุคคลในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมสามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงที่ จะเกิดการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ มีสาระส าคัญที่ มีอยู่ และความเสี่ ยงที่ จะเกิดข้อบกพร่อง

ในการควบคุมภายในเกี่ ยวกบัการจัดท ารายงานทางการเงิน 

การวเิคราะห์เปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข))  

ก14. การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ท าในการประเมินความเสี่ ยงอาจให้แง่มุมของกิจการที่ ผู้สอบบัญชี  

ไม่เคยทราบมาก่อน และอาจช่วยในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ เพื่ อเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบและการน าวิธีที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงไป

ปฏิบัติ การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ใช้ในประเมินความเสี่ ยงอาจรวมทั้งข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่

ด้านการเงิน เช่น ความสมัพันธร์ะหว่างยอดขายกบัพื้นที่ ขายหรือปริมาณสนิค้าที่ ขาย 

ก15. วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบอาจช่วยในการระบุการมีอยู่ของรายการหรือเหตุการณ์ที่ ผิดปกติ และ

จ านวนเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และแนวโน้มที่ อาจเป็นประเด็นที่ มีนัยต่อการสอบบัญชี

ความสัมพันธ์ที่ ผิดปกติหรือที่ ไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้อาจช่วยผู้ สอบบัญชีในการระบุ  

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  20 
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ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอ ันเป็นสาระส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื่ องมาจากการทุจริต 

ก16. อย่างไรกต็าม เม่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้นใช้ข้อมูลแบบยอดรวมเพื่ อการวิเคราะห์เบื้ องต้น  

(ซึ่ งมักเกิดขึ้นกับการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง) ผลของการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ ให้เพียงข้อบ่งชี้ อย่างคร่าว ๆ ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ ในกรณีดังกล่าว การพิจารณาผลของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบนั้นร่วมกับข้อมูลอื่ นที่ รวบรวม

จากการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อาจช่วยผู้สอบบัญชี

ในการท าความเข้าใจและการประเมินผลของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบได้ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก17. ในกิจการขนาดเล็กบางแห่งอาจไม่มีข้อมูลการเงินระหว่างกาลหรือประจ าเดือน ซึ่ งใช้เพื่ อการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ ในสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจวิเคราะห์เปรียบเทยีบอย่างมีข้อจ ากัด

เพื่ อวางแผนการตรวจสอบหรือได้ข้อมูลจากการสอบถาม ผู้สอบบัญชีอาจต้องวางแผนเพื่ อวิเคราะห์

เปรียบเทียบ เพื่ อระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยใช้ร่าง 

งบการเงินฉบับแรกของกจิการ 

การสงัเกตการณแ์ละการตรวจทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ค))  

ก18. การสงัเกตการณ์และการตรวจทานอาจสนับสนุนการสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารและบุคคลอื่ นและ

ยังให้ข้อมูลเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ตัวอย่างของวิธีการดังกล่าวรวมถึง 

การสงัเกตการณ์และการตรวจทานในเรื่ องดังต่อไปนี้  

• การด าเนินงานของกจิการ 

• เอกสาร (เช่น แผนและกลยุทธ์ทางธุรกจิ) บันทกึทางบัญชี และคู่มือการควบคุมภายใน 

• รายงานที่ จัดท าโดยผู้บริหาร (เช่น รายงานการบริหารงานรายไตรมาสและงบการเงิน 

ระหว่างกาล) และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท) 

• ที่ ดิน สิ่ งปลูกสร้างและโรงงานของกจิการ 

ขอ้มูลทีไ่ดร้บัในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9)  

ก19. ประสบการณ์ในกิจการและวิธีการตรวจสอบในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชี 

ในเรื่ องดังต่อไปนี้   

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีตได้ถูกแก้ไขในเวลาที่ เหมาะสมหรือไม่ 

• ลักษณะของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 

(รวมถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน)  

• การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญในกิจการหรือการด าเนินงานของกิจการจากรอบบัญชีก่อนอาจช่วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจในกิจการอย่างเพียงพอเพื่ อใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
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• ประเภทของรายการและเหตุการณ์อื่ น ๆ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี (และการเปิดเผยข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้อง) ซึ่ งผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ที่ ยุ่งยากในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็น 

ตัวอย่างเช่น รายการที่ มีความซับซ้อน 

ก20. หากผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ ได้มาในงวดก่อนเพื่ อการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้มาในงวดก่อนยังคงมีความเกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบในงวดปัจจุบันหรือไม่ เช่น 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในการควบคุมอาจส่งผลต่อความเกี่ ยวข้องของข้อมูลที่ ได้รับมา

จากงวดก่อน ในการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องของข้อมูล

ดังกล่าวหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามและใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นที่ เหมาะสม เช่น การใช้วิธเีดิน

ตามผังทางเดินเอกสารในระบบที่ เกี่ ยวข้อง 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก21. การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ ยวกบัความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการ

อาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ จะช่วยในเรื่ องดังต่อไปนี้  

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีประสบการณ์การตรวจสอบสูงกว่า 

รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ เกี่ ยวกบักจิการที่ ตรวจสอบ 

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยง 

ทางธุรกิจของกิจการ และเกี่ ยวกับว่ารายการใดในงบการเงินที่ อาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตและข้อผิดพลาดได้โดยง่ายและ 

ด้วยวิธกีารใด 

• ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้เข้าใจถึงโอกาสที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินในส่วนงานที่ ตนได้รับมอบหมาย และผลของ

วิธีการตรวจสอบที่ สมาชิกได้ปฏิบัติอาจกระทบต่อแง่มุมอื่ นของการตรวจสอบอย่างไร  

ซึ่ งรวมถึงการตัดสนิใจเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบด้วย 

• จัดให้มีบรรทัดฐานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการสื่ อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลใหม่ 

ที่ ได้มาในระหว่างการตรวจสอบที่ อาจมีผลต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือวิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง

เหล่านั้น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้ให้ข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับการหารือ

ภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงจากการทุจริต8 

ก22. ส่วนหนึ่ งของการปรึกษาหารือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามย่อหน้าที่  10 การพิจารณาถึง

ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องช่วย 

ในการระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับ 

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  16 
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การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ อาจมีอยู่ในช่วงแรก ๆ ของการตรวจสอบ ตัวอย่างของเร่ืองที่

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานการตรวจสอบอาจปรึกษาหารือ รวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงในข้อก าหนดในการรายงานทางการเงิน ซึ่ งอาจมีผลท าให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลใหม่หรือมีการปรับปรุงใหม่ 

• การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม เง่ือนไขทางการเงิน หรือกิจกรรมของกิจการ อาจมีผลท า

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือมีการปรับปรุงใหม่ ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกิจที่ ส าคัญ 

ในระหว่างงวดที่ ตรวจสอบ 

• การเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งเคยเกิดความยุ่งยากในการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอในอดีต 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีความซับซ้อน รวมถึง เร่ืองที่ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ

ว่าจะเปิดเผยข้อมูลใด 

ก23. การปรึกษาหารือในแต่ละคร้ังไม่จ าเป็นต้องมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบทุกคน  

(เช่น การตรวจสอบที่ มีหลายสถานที่ ) หรือไม่จ าเป็นที่ ทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะ

ได้รับการแจ้งข้อสรุปที่ ได้จากการปรึกษาหารือในทุกประเด็น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจ

ปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ กับสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึง ผู้ช านาญ

หรือมีความรู้ เฉพาะด้านและผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม หากพิจารณาแล้ว

เหน็ว่าเหมาะสม ในขณะที่ มอบหมายงานการปรึกษาหารือให้กบัผู้อื่ น โดยพิจารณาถึงขอบเขตของ

การติดต่อสื่ อสารที่ จ าเป็นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดท าแผนการติดต่อสื่ อสารที่ ได้รับ

ความเหน็ชอบจากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน อาจใช้เป็นประโยชน์ได้ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก24. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบส่วนใหญ่ในกิจการขนาดเลก็ (ในบางกรณี

อาจเป็นผู้ปฏิบัติงานแต่เพียงผู้ เดียว) ในกรณีดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ซึ่ งเป็นผู้ วาง

แผนการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้พิจารณาความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอนัเนื่ องมาจากการทุจริตและข้อผิดพลาด 

การท าความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 

กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

อุตสาหกรรม ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและปัจจยัภายนอกอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ก))  

ปัจจัยทางอุตสาหกรรม 

ก25. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมถึงเง่ือนไขของอุตสาหกรรม เช่น สภาพการแข่งขัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ขายและลูกค้า และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตัวอย่างที่ ผู้ สอบบัญชี 

อาจพิจารณารวมถึง 

• การตลาดและการแข่งขัน รวมถึงอุปสงค์ ความสามารถ และการแข่งขันด้านราคา 
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• กจิกรรมที่ มีลักษณะเป็นวงจรหรือฤดูกาล 

• เทคโนโลยีทางการผลิตที่ เกี่ ยวข้องกบัผลิตภัณฑข์องกจิการ 

• แหล่งพลังงานและต้นทุน 

ก26. อุตสาหกรรมที่ กิจการด าเนินการอยู่อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญเฉพาะอย่าง ความเสี่ ยงนั้นอาจเกิดจากลักษณะของธุรกิจหรือระดับความเข้มงวดของ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะยาวอาจเกี่ ยวข้องกับการประมาณการที่ ส าคัญ

ของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ในกรณีดังกล่าวจ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึงสมาชิก ต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้นอย่างเพียงพอ9  

ปัจจัยทางข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ก27. ปัจจัยทางข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมของข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่ ง

ครอบคลุมถึงการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง 

ตัวอย่างประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณารวมถึง 

• หลักการบัญชี และแนวปฏบิัติเฉพาะของอุตสาหกรรม 

• กรอบข้อบังคับทางกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมที่ มีกฎหมายบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดในการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

• ข้อกฎหมาย และข้อก าหนดที่ มีผลกระทบที่ ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงกิจกรรม 

การก ากบัดูแลโดยตรง 

• ภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่ น ๆ)  

• นโยบายของรัฐบาลที่ มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น นโยบายทางการเงิน 

รวมถึงการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นโยบายทางการคลัง การสนับสนุน

ทางการเงิน (เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล) และก าแพงภาษีหรือนโยบาย

กดีกนัทางการค้า 

• ข้อก าหนดเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิของกจิการ 

ก28. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) ได้ให้ข้อก าหนดเฉพาะเกี่ ยวกับกรอบของกฎหมาย

และข้อบังคับที่ ใช้ส าหรับกจิการและอุตสาหกรรมหรือหมวดอุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินการอยู่10  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก29. ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื่ น อาจมีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของกิจการ การพิจารณาข้อก าหนดเหล่านี้ มีความส าคัญในการได้มาซึ่ งการท า

ความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  13 
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ปัจจัยภายนอกอื่ น 

ก30. ตัวอย่างของปัจจัยภายนอกอื่ นที่ มีผลกระทบต่อกิจการ ซึ่ งผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณา รวมถึง  

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ ยและความยากง่ายในการจัดหาเงินทุน และเงินเฟ้อหรือ

การเปลี่ ยนแปลงค่าเงิน  

ลกัษณะของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ข))  

ก31. การท าความเข้าใจลักษณะของกจิการท าให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจในประเดน็ต่าง ๆ เช่น  

• กิจการมีโครงสร้างที่ ซับซ้อนหรือไม่ เช่น มีบริษัทย่อย หรือมีหน่วยงานอื่ นที่ มีอยู่ในหลาย

สถานที่  โครงสร้างที่ ซับซ้อนมักน าไปสู่ประเดน็ที่ อาจเกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ประเดน็ดังกล่าวอาจรวมถึง การบันทกึ ค่าความนิยม กจิการ

ร่วมค้า เงินลงทุน หรือกิจการที่ ตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่ามีการบันทึกบัญชีอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประเด็นดังกล่าวในงบการเงินเพียงพอ

หรือไม่ 

• ความเข้าใจในเร่ืองความเป็นเจ้าของ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของและบุคคลหรือ

กิจการอื่ นจะช่วยในการพิจารณาว่ามีการระบุรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอย่าง

เหมาะสม และมีการบันทึกและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 55011 ได้ก าหนดและให้แนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเกี่ ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก32. ตัวอย่างของประเด็นที่ ผู้ สอบบัญชีควรพิจารณาในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะของกิจการ  

มีดังนี้  

• การด าเนินงานทางธุรกจิ เช่น 

o ลักษณะของแหล่งรายได้ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ และการตลาด รวมถึง  

การเกี่ ยวพันกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายและกิจกรรมทางการตลาดผ่าน

อนิเทอร์เนต็  

o การประกอบกิจการ (เช่น ขั้นตอนและวิธีการผลิต หรือกจิกรรมที่ ท าให้เกิดความเสี่ ยง

ต่อสภาพแวดล้อม) 

o พันธมิตร กจิการร่วมค้า และการใช้บริการจากกจิการภายนอก 

o การกระจายสนิค้าทางภมูิศาสตร์ และการจ าแนกส่วนงานตามอุตสาหกรรม 

o สถานที่ ที่ ใช้ในการผลิต สถานที่ เกบ็สินค้า และส านักงาน และที่ ตั้งและปริมาณของ

สนิค้าคงเหลือ 

o ลูกค้ารายหลัก และผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการที่ ส าคัญ ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน

(รวมถึง สหภาพแรงงาน บ านาญ และผลประโยชน์อื่ นหลังจากการจ้างงานผลตอบแทน

 
11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั” 
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พนักงานในลักษณะตราสารทุน หรือข้อตกลงว่าด้วยการจูงใจด้วยโบนัส และข้อก าหนด

ทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการจ้างงาน) 

o กจิกรรมการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง 

o รายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• เงินลงทุนและกจิกรรมการลงทุน เช่น 

o การซื้อกจิการหรือการจ าหน่ายส่วนงานทางธุรกิจที่ ได้วางแผนไว้ หรือเกิดขึ้นแล้ว 

o การลงทุนและการจ าหน่ายหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม 

o กจิกรรมการลงทุนในสนิทรัพย์ 

o การลงทุนในกิจการที่ มิได้น ามาจัดท างบการเงินรวม รวมถึง ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า 

และกจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

• การจัดหาเงินและกจิกรรมในการจัดหาเงิน เช่น 

o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ส าคัญ รวมถึงโครงสร้างที่ ต้องจัดท างบการเงินรวมและ

โครงสร้างที่ ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม 

o โครงสร้างหนี้และเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการจัดท ารายการทางการเงินนอกงบดุล 

และการท าสญัญาเช่า 

o ผู้มีสิทธิได้ผลประโยชน์ (ในประเทศ ต่างประเทศ ชื่ อเสียงทางธุรกจิ และประสบการณ์) 

และบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

o การใช้ตราสารอนุพันธท์างการเงิน 

• วิธปีฏบิัติในการรายงานทางการเงิน เช่น 

o หลักการบัญชี และแนวปฏิบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม รวมถึงการจ าแนกรายการค้า 

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินที่ มีความส าคัญ

ส าหรับอุตสาหกรรม (เช่น เงินให้กู้ ยืมและเงินลงทุนส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

หรือการวิจัยและพัฒนาส าหรับธุรกจิเภสชักรรม) 

o การรับรู้รายได้ 

o การบัญชีส าหรับมูลค่ายุติธรรม 

o สนิทรัพย์ หนี้สนิ และรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ 

o การบัญชีส าหรับรายการที่ ไม่ปกติหรือรายการที่ ซับซ้อน รวมถึงรายการที่ ยังเป็นที่

ถกเถียงหรือรายการที่ เกดิขึ้นใหม่ (เช่น การบัญชีส าหรับผลตอบแทนที่ ให้ในลักษณะ

ตราสารทุน) 

ก33. การเปล่ียนแปลงของกิจการที่ ส าคัญจากงวดก่อนอาจก่อให้เกิดหรือเปล่ียนแปลงความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ลักษณะของกจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ก34. กิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) หมายถึง กิจการที่ ตั้งขึ้ นส าหรับ

วัตถุประสงค์ที่ ได้มีการก าหนดไว้ เช่น เพื่ อการเช่า หรือเพื่ อการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็น
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หลักทรัพย์ หรือเพื่ อกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้  อาจจัดตั้ งขึ้ นในรูปนิติบุคคล ทรัสต์  

การร่วมหุ้นส่วน หรือกิจการที่ ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการที่ อยู่ในฐานะเป็นผู้จัดตั้งกิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะอาจโอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น กรณีที่

ต้องการตัดรายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี ) แต่ยังคงได้รับสิทธิในการใช้

สินทรัพย์หรือให้บริการแก่กิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ในขณะที่ กิจการอื่ นอาจเป็น 

ผู้ จัดหาแหล่งเงินทุนให้กิจการที่ ตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 550 ในบางสถานการณ์ กิจการที่ ตั้งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอาจเป็น

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการดังกล่าว12 

ก35. แม่บทการรายงานทางการเงินมักระบุเง่ือนไขในรายละเอียดที่ ถือได้ว่ามีการควบคุม หรือ

สถานการณ์ที่ ต้องพิจารณาน ากิจการที่ ตั้งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะมาจัดท างบการเงินรวม  

การตีความของข้อก าหนดตามแม่บทดังกล่าวจ าเป็นมีความรู้ โดยละเอียดในสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับ

กจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

การเลือกและการใชน้โยบายการบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ค))  

ก36. การท าความเข้าใจการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีของกจิการอาจน าไปสู่ประเดน็ต่าง ๆ เช่น  

• วิธทีี่ กจิการใช้ในการบันทกึรายการที่ มีนัยส าคัญและไม่ปกติ 

• ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญในประเด็นที่ ยังถกเถียงกันอยู่หรือประเด็นใหม่  ๆ  

ซึ่ งยังไม่มีแนวปฏบิัติที่ เชื่ อถือได้หรือยังไม่มีความเหน็ที่ เป็นเอกฉันทใ์นประเดน็นั้น ๆ 

• การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกิจการ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายและข้อบังคับที่ เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับกจิการและ

กจิการได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดนั้นเมื่ อไรและอย่างไร 

วตัถปุระสงค์และกลยุทธแ์ละความเสีย่งทางธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ง))  

ก37. กิจการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม ข้อก าหนดทางกฎหมาย และ 

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอื่ น ในการตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ผู้บริหารของกิจการหรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่ งเป็นแผนโดยรวมของกิจการ กลยุทธ์เป็นวิธีที่

ผู้บริหารใช้เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการอาจเปลี่ ยนแปลง

ได้ตลอดเวลา 

ก38. ความเสี่ ยงทางธุรกิจเป็นความเสี่ ยงในมุมที่ กว้างกว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงทางธุรกิ จได้รวมถึง 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ความเสี่ ยงทางธุรกจิอาจเกิด

จากการเปลี่ ยนแปลงหรือความสลับซับซ้อน การไม่ยอมที่ จะรับรู้ถึงความต้องการการเปลี่ ยนแปลง

กก็่อให้เกดิความเสี่ ยงทางธุรกจิได้ ตัวอย่างของความเสี่ ยงทางธุรกจิอาจเกดิขึ้นจาก 

 
12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 ย่อหน้าที่  ก7 
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• การพัฒนาสนิค้าหรือบริการใหม่ที่ ไม่ประสบผลส าเรจ็ 

• การตลาด ถึงแม้ว่าจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลาดอาจไม่เพียงพอ 

ที่ จะสนับสนุนการขายสนิค้าและบริการ 

• ข้อบกพร่องของสนิค้าหรือบริการที่ อาจก่อให้เกิดภาระหนี้สนิและความเสี่ ยงในการเสียชื่ อเสียง 

ก39. ความเข้าใจในความเสี่ ยงทางธุรกิจของกิจการจะช่วยในการระบุโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้ดีขึ้น เนื่ องจากความเสี่ ยงทางธุรกจิส่วนใหญ่

จะมีผลทางการเงินตามมาและจะส่งผลกระทบต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ สอบบัญชีไม่มี  

ความรับผิดชอบในการระบุหรือประเมินความเสี่ ยงทางธุรกิจทุกประเภท เนื่ องจากความเสี่ ยงทาง

ธุรกจิทุกประเภทไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก40. ตัวอย่างของประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในวัตถุประสงค์ กลยุทธ ์

และความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ ที่ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ได้แก่ 

• การพัฒนาอุตสาหกรรม (ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกดิขึ้นได้ เช่น กิจการไม่มีบุคลากรหรือไม่มี

ความช านาญที่ จะแก้ไขปัญหาเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงเกดิขึ้นในอุตสาหกรรม) 

• สนิค้าและบริการใหม่ (ความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ อาจเกดิขึ้นได้ เช่น ภาระหนี้สนิอนัเนื่ องมาจากสนิค้า

เพิ่ มข้ึน) 

• การขยายตัวทางธุรกิจ (ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น ความต้องการสินค้า ที่  

ไม่สามารถประมาณได้อย่างถูกต้อง) 

• ข้อก าหนดทางการบัญชีใหม่ (ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น การน ามาตรฐาน 

การบัญชีใหม่มาใช้อย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม หรือต้นทุนที่ เพิ่ มขึ้นจากการใช้มาตรฐาน

การบัญชีใหม่) 

• ข้อบังคับทางกฎหมาย (ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความเสี่ ยงทางกฎหมายที่

เพิ่ มข้ึน) 

• ข้อก าหนดทางการเงินในปัจจุบันและที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (ความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ อาจเกดิขึ้นได้ 

เช่น ผลขาดทุนทางการเงิน เนื่ องจากกจิการไม่สามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดได้) 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระบบและกระบวนการ

ประมวลผลไม่สามารถเข้ากนัได้) 

• ผลกระทบจากการใช้กลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบที่ จะน าไปสู่ข้อก าหนดทางการบัญชี

ใหม่ (ความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ อาจเกดิขึ้นได้ เช่น การใช้กลยุทธท์ี่ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสม)  

ก41. ความเสี่ ยงทางธุรกิจอาจมีผลทันทีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในระดับ 

ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หรือในระดับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงทาง

ธุรกิจที่ เกิดขึ้นจากจ านวนลูกค้าที่ ลดลงอาจเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง
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อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับมูลค่าของลูกหนี้  อย่างไรกต็าม ความเสี่ ยงเดียวกันโดยเฉพาะ

ความเสี่ ยงที่ ควบคู่กับความเสี่ ยงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบในระยะยาว  

ซึ่ งผู้ สอบบัญชีควรประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ อง  

การพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่า ความเสี่ ยงทางธุรกิจอาจส่งผลต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ จึงควรพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของกิจการ 

ตัวอย่างของเง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญได้แสดงไว้ในภาคผนวก 2 

ก42. โดยปกติผู้ บริหารมักระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจและพัฒนาวิธีการที่ จะตอบสนองต่อความเสี่ ยงได้ 

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายใน และได้แสดงไว้ใน

ย่อหน้าที่  15 และย่อหน้าที่  ก88-ก89  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก43. ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ของผู้บริหารอาจได้รับอทิธพิลจากการค านึงถึง

เร่ืองความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน และอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ

กฎระเบียบอื่ น 

การวดัผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11 (จ))  

ก44. ผู้ บริหารและผู้ ที่ เกี่ ยวข้องมักจะมีการวัดผลและทบทวนใน เร่ืองที่ เห็นว่าส าคัญ การวัดผล 

การด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาจก่อให้เกิดแรงกดดันต่อกิจการ  แรงกดดัน

ดังกล่าวอาจจูงใจให้ผู้บริหารปรับปรุงผลการด าเนินงานหรือบิดเบือนงบการเงิน ดังนั้น ความเข้าใจ

ในการวัดผลการด าเนินงานของกิจการจะช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า แรงกดดันที่ จะบรรลุ

เป้าหมายอันเกิดจากการกระท าของผู้ บริหารจะเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ รวมถึงความเสี่ ยงจากการทุจริตหรือไม่ โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 240 ส าหรับข้อก าหนดและแนวทางที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงที่ เกดิจากการทุจริต 

ก45. การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินไม่เหมือนกับการติดตามผลการควบคุม 

(กล่าวถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในในย่อหน้าที่  ก110-ก121) ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์อาจ 

มีการทบัซ้อนกนั กล่าวคือ 

• การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานมุ่งประเด็นที่ ว่าผลการด าเนินธุรกิจบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ ผู้บริหาร (หรือบุคคลที่ สาม) ก าหนดไว้หรือไม่ 

• การติดตามผลการควบคุมมุ่งเน้นความมีประสิทธิผลของการน าเอาการควบคุมภายในไป

ปฏบิัติ 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี  ดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงานช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ บริหารในการระบุ

ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในได้ 

ก46. ตัวอย่างของข้อมูลที่ เกิดขึ้ นภายในกิจการที่ ผู้บริหารใช้ในการวัดผลและทบทวนผลการด าเนินงาน 

ทางการเงินที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา เช่น 
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• ดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงานที่ ส าคัญ (ด้านการเงินหรือด้านที่ ไม่ใช่การเงิน) และอัตราส่วนที่

ส าคัญ แนวโน้ม และสถิติผลการด าเนินงาน 

• การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงินในแต่ละงวดเวลา 

• งบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ผลต่าง ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและฝ่ายงาน หรือ

รายงานผลงานในระดับแผนกหรือระดับอื่ น 

• การประเมินผลพนักงาน และนโยบายการให้ผลตอบแทนเพื่ อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

• การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกจิการกบัคู่แข่ง 

ก47. บุคคลภายนอกอาจวัดผลและทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล

จากภายนอก เช่น รายงานของนักวิเคราะห์และรายงานของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถืออาจให้

ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชี รายงานดังกล่าวมักได้จากกิจการที่ ถูกตรวจสอบ 

ก48. การวัดผลภายในอาจท าให้เห็นผลที่ ไม่คาดหวัง หรือเห็นแนวโน้มที่ ไม่คาดการณ์มาก่อน ซึ่ งท าให้

ผู้ บริหารต้องหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข (รวมถึง ในบางกรณี  มีการตรวจพบและแก้ไข

ข้อผิดพลาดในเวลาที่ เหมาะสม) การวัดผลการด าเนินงานอาจแสดงให้ผู้ สอบบัญชีทราบถึง  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การวัดผล

การด าเนินงานอาจแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการเติบโตเร็วผิดปกติหรือมีก าไรสูงผิดปกติ  

เมื่ อเปรียบเทียบกับกิจการอื่ นที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ถ้ารวมกับปัจจัยอื่ น เช่น โบนัสที่ อิงกับผลการด าเนินงานหรือ การจ่ายผลตอบแทนที่ จูงใจอาจ

ก่อให้เกดิความเสี่ ยงที่ เกดิจากความมีอคตขิองผู้บริหารในการจัดท างบการเงินได้ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก49. โดยปกติกิจการขนาดเล็กมักไม่มีกระบวนการวัดผลและทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงิน  

การสอบถามผู้บริหารอาจท าให้ทราบว่าผู้บริหารยึดถือดัชนีชี้ วัดที่ ส าคัญบางอย่างในการประเมิน  

ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระท าการใด ๆ ที่ เหมาะสม หากการสอบถามนั้นแสดงให้เห็น

ว่าไม่มีการวัดผลการด าเนินงานหรือไม่มีการทบทวนผลการด าเนินงาน อาจเพิ่ มความเสี่ ยงที่ การแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ได้ถูกตรวจพบและแก้ไขได้ 

การควบคุมภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก50. ความเข้าใจในการควบคุมภายในช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเภทของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้ นและปัจจัยที่ กระทบความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  

อนัเป็นสาระส าคัญ และช่วยในการออกแบบลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ 

ก51. ต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาของการควบคุมภายใน ซึ่ งแยกแสดงไว้เป็น 4 หมวด คือ 

• ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะของการควบคุมภายใน 

• การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี 

• ลักษณะและขอบเขตของการท าความเข้าใจในการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

• องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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ลกัษณะทัว่ไปและคณุลกัษณะของการควบคมุภายใน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ก52. การควบคุมภายในได้ถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติและรักษาไว้เพื่ อรองรับความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ ได้

ระบุไว้ซึ่ งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกจิการ ซึ่ งประกอบด้วย 

• ความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงินของกจิการ 

• ความมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน 

• การปฏบิัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

แนวทางที่ การควบคุมภายในได้ถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติและรักษาไว้จะมีความแตกต่างกัน  

ตามขนาดและความซับซ้อนของกจิการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก53. กิจการขนาดเล็กอาจมีวิธีการที่ มีโครงสร้างน้อยกว่าและมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ ง่ายกว่า  

ในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

ข้อจ ากดัของการควบคุมภายใน 

ก54. การควบคุมภายในไม่ว่าจะมีประสิทธิผลเพียงใด สามารถช่วยกิจการได้เพียงให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงิน โอกาสที่ จะบรรลุ

วัตถุประสงค์จริงถูกกระทบโดยข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ รวมถึง

ข้อเทจ็จริงที่ การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจสามารถผิดพลาดได้ และการไม่ปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในสามารถเกิดขึ้ นได้จากข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น มีข้อผิดพลาดในการออกแบบหรือการ

เปล่ียนแปลงการควบคุม การควบคุมอาจไม่มีประสิทธิผล เช่น ไม่มีการใช้ข้อมูลที่ ได้จัดท าขึ้ น 

เพื่ อการควบคุมภายใน (รายงานของข้อยกเว้น) อย่างมีประสิทธิผล เนื่ องจากบุคลากรที่ รับผิดชอบ

ในการสอบทานข้อมูลไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการควบคุม  หรือไม่ได้ด าเนินการตาม 

ความเหมาะสม 

ก55. การควบคุมสามารถถูกหลีกเล่ียงโดยการร่วมมือกันระหว่างบุคคลตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไป หรือ 

การแทรกแซงการควบคุมภายในที่ ไม่เหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจท าสัญญา

กับลูกค้าโดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขมาตรฐานของสัญญาขาย ซึ่ งอาจ ส่งผลให้มีการรับรู้ รายได้ 

ที่ ไม่เหมาะสม การตรวจการแก้ไขข้อมูล ซึ่ งอยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ ถูกออกแบบเพื่ อระบุและ

รายงานรายการที่ มีจ านวนเกนิกว่าวงเงินเครดิตอาจถูกแทรกแซง หรือท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ 

ก56. ในการออกแบบการควบคุมและการน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารอาจใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัลักษณะ และ

ขอบเขตของการควบคุมที่ เลือกน าไปปฏิบัติ และลักษณะ และขอบเขตของความเสี่ ยงที่ เลือกที่ จะ

ยอมรับ 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก57. กิจการขนาดเล็กมักมีพนักงานจ านวนไม่มาก ซึ่ งอาจเกิดข้อจ ากัดเกี่ ยวกับการแบ่งแยกหน้าที่  

อย่างไรกต็าม ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจช่วยให้การก ากับดูแลกิจการมีประสิทธิผลดีกว่า

กจิการขนาดใหญ่ การก ากบัดูแลกจิการนี้อาจชดเชยข้อจ ากดัในเร่ืองการแบ่งแยกหน้าที่ ได้ 

ก58. ในทางตรงข้าม ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจสามารถแทรกแซงการควบคุม เนื่ องจากระบบ

การควบคุมภายในมีโครงสร้างที่ ซับซ้อนน้อย ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการระบุ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต 

การแบ่งการควบคุมเป็นแต่ละองค์ประกอบ 

ก59. เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุมภายใน  

ของกิจการที่ มีผลกระทบต่อการสอบบัญชี การควบคุมภายในสามารถแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี้  

(ก) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(ข) กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

(ค) ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงาน  

ทางการเงินและการติดต่อสื่ อสาร 

(ง) กจิกรรมการควบคุม 

(จ) การติดตามผลการควบคุม 

การแบ่งดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแสดงว่ากจิการจะออกแบบ น าไปปฏบิัติและรักษาไว้ซึ่ งการควบคุม

ภายในอย่างไร หรือมีการแบ่งองค์ประกอบไว้อย่างไร ผู้สอบบัญชีอาจใช้ค าศัพท์หรือกรอบที่

แตกต่างจากที่ ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้ ในการบรรยายแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุมภายในและ

ผลกระทบต่อการตรวจสอบ แต่ควรครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมดที่ ระบุในมาตรฐานฉบับนี้  

ก60. เนื้อหาที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน

ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก77-ก121 ภาคผนวก 1 แสดงค าอธิบายขององค์ประกอบของการควบคุม

ภายในดังกล่าว 

ลักษณะของการควบคุมภายในที่ ปฏิบัติด้วยมือและด้วยระบบอัตโนมัติที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมิน  

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

ก61. ระบบการควบคุมภายในของกิจการประกอบด้วย ส่วนที่ ปฏิบัติด้วยมือ และส่วนที่ เป็นระบบ

อัตโนมัติ ลักษณะของระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติจะเกี่ ยวข้องกับการประเมิน  

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีและเป็นพื้นฐานในการก าหนดวิธกีารสอบบัญชี 

ก62. การใช้ระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือหรือใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมภายในมีผลกระทบต่อลักษณะ

ของการเกดิขึ้น การบันทกึ การประมวลผล และการรายงานรายการ ดังนี้  
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• การควบคุมด้วยระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือ อาจรวมวิธีการอนุมัติ และการสอบทานรายการ และ

การกระทบยอด และการติดตามรายการกระทบยอด กิจการอาจใช้วิธีการที่ เป็นอัตโนมัติ 

ในการท าให้เกิดรายการ บันทึก ประมวลผล และรายงานรายการที่ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ทนเอกสาร 

• การควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การควบคุมที่ เป็นอัตโนมัติ  

(เช่น การควบคุมที่ ถูกออกแบบให้อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์) และการควบคุมที่ ปฏิบัติ

ด้วยมือ การควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมืออาจไม่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจใช้ข้อมูล

ที่ เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจ ากัดเพียงแค่การติดตามความมีประสิทธิผลของ 

การท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศและของการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ และเพื่ อดูแล

ข้อยกเว้นต่าง ๆ เมื่ อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้ในการท าให้เกิดรายการ บันทึก 

ประมวลผล หรือรายงานรายการหรือข้อมูลอื่ นที่ รวมอยู่ในงบการเงิน ระบบและโปรแกรมอาจ

รวมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับบัญชีที่ มีสาระส าคัญหรือ

อาจมีความส าคัญต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือ ซึ่ งปฏิบัติงานโดย

ขึ้นกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การประสมประสานระหว่างการควบคุมภายในด้วยระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือและระบบอัตโนมัติของ

กจิการแตกต่างกนัตามลักษณะและความซับซ้อนของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ของกจิการ 

ก63. โดยทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมภายในของกิจการ เนื่ องจากท าให้

กจิการสามารถท าสิ่ งต่อไปนี้ ได้ 

• สามารถใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างสม ่าเสมอ และสามารถค านวณที่

ซับซ้อนในการประมวลรายการหรือข้อมูลที่ มีปริมาณมาก 

• ช่วยให้ข้อมูลที่ ทนัเวลา พร้อมใช้ และมีความถูกต้อง 

• ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติม 

• เพิ่ มความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ และนโยบาย

และวิธปีฏบิัติที่ วางไว้ 

• ลดความเสี่ ยงที่ จะมีการหลีกเลี่ ยงการควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

• เพิ่ มความสามารถในการบรรลุประสิทธิผลของการแบ่งแยกหน้าที่  โดยการน าระบบ  

ความปลอดภัยไปใช้ในระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และระบบปฏบิัติงาน 

ก64. เทคโนโลยีสารสนเทศยังก่อให้เกดิความเสี่ ยงเฉพาะต่อการควบคุมภายในของกจิการ ตัวอย่างเช่น 

• ความเชื่ อถือในระบบหรือโปรแกรมที่ ประมวลผลไม่ถูกต้อง หรือประมวลข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง หรือ

ทั้งสองประเดน็ 

• การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีผลท าให้ข้อมูลเสียหายหรือมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม รวมถึงการบันทึกรายการที่ ไม่ได้รับอนุมัติหรือที่ ไม่เกิดขึ้ นจริง หรือ  

การบันทกึรายการที่ ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเสี่ ยงดังกล่าวที่ อาจเกิดขึ้นเมื่ อมีผู้ใช้

หลายคนเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง 
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• โอกาสที่ บุคลากรที่ เกี่ ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับสทิธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลที่ เกิน

กว่าหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย และไม่ปฏบิัติตามระเบียบเร่ืองการแบ่งแยกหน้าที่  

• การเปลี่ ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มหลักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การเปลี่ ยนแปลงระบบหรือโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การไม่ได้มีการเปลี่ ยนแปลงที่ จ าเป็นในระบบหรือโปรแกรม 

• การแทรกแซงโดยการปฏบิัติด้วยมือซ่ึงไม่เหมาะสม 

• ความเป็นไปได้ที่ ข้อมูลจะสญูหายหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่ อต้องการ 

ก65. ระบบที่ ปฏิบัติด้วยมืออาจมีความเหมาะสมกว่าเมื่ อต้องมีการใช้ดุลยพินิจและการไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบดังสถานการณ์ต่อไปนี้  

• รายการที่ มีจ านวนเงินมาก ไม่ปกติหรือไม่เกดิขึ้นเป็นประจ า 

• สถานการณ์ที่ ยากที่ จะบ่งชี้  คาดเดาหรือคาดการณ์ถึงข้อผิดพลาด 

• การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ที่ ต้องมีการควบคุมที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่ ใช้ระบบอตัโนมัติ 

• การติดตามความมีประสทิธผิลของการควบคุมที่ ใช้ระบบอตัโนมัติ 

ก66. การควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมืออาจเชื่ อถือได้น้อยกว่าการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เนื่ องจาก  

การควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือนั้นง่ายที่ จะข้ามข้ันตอน เพิกเฉย หรือแทรกแซง และมีโอกาสที่ จะเกิด

ข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า ดังนั้น จึงไม่สามารถมั่นใจถึงความสม ่าเสมอของการใช้การควบคุมที่

ปฏิบัติด้วยมือ การควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมืออาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าระบบอัตโนมัติส าหรับ

สถานการณ์ ดังนี้  

• รายการมีปริมาณรายการมาก หรือที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือในสถานการณ์ที่ ข้อผิดพลาดนั้นสามารถ

คาดการณ์หรือท านายไว้ล่วงหน้า หรือข้อผิดพลาดที่ สามารถป้องกันได้ หรือตรวจพบและ

แก้ไขได้ด้วยการควบคุมที่ ใช้ระบบอตัโนมัติ 

• กิจกรรมการควบคุม ซึ่ งวิธีการเฉพาะในการปฏิบัติการควบคุมสามารถออกแบบได้และ

เป็นไปโดยอตัโนมัติ 

ก67. ขอบเขตและลักษณะของความเสี่ ยงของการควบคุมภายในมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ

และคุณสมบัติของระบบสารสนเทศของกิจการ กิจการตอบสนองความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจากการใช้การควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือ โดยการสร้างการควบคุมที่ มี

ประสทิธผิลเพื่ อให้เหมาะสมกบัระบบสารสนเทศของกจิการ 

การควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบบญัชี 

ก68. วัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุมที่ น าไปปฏิบัติเพื่ อให้มีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์นั้นมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุม 

จึงเกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การด าเนินงาน และการปฏบิัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นที่ วัตถุประสงค์และการควบคุมทั้งหมดจะเกี่ ยวข้องกับการประเมิน  

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

ก69. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม

อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือที่ ใช้ร่วมกับการควบคุมอื่ นมีความเกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีหรือไม่  

อาจรวมถึงประเดน็ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

• ความมีสาระส าคัญ 

• นัยส าคัญของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง 

• ขนาดของกจิการ 

• ลักษณะธุรกจิของกจิการ รวมถึงโครงสร้างองค์กรและลักษณะความเป็นเจ้าของ 

• ความหลากหลายและความซับซ้อนของการด าเนินงานของกจิการ 

• กฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง 

• เง่ือนไขและองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้อง 

• ลักษณะและความซับซ้อนของระบบที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายในของกจิการ รวมถึง

การใช้บริการจากแหล่งภายนอก 

• การควบคุมเฉพาะเร่ืองหรือการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือที่ ใช้ร่วมกับการควบคุมอื่ น

สามารถป้องกนั หรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ได้หรือไม่ อย่างไร 

ก70. การควบคุมความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการอาจเกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี 

หากผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะใช้ข้อมูลในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ การควบคุมที่

เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายอาจเกี่ ยวข้องกับ  

การสอบบัญชีหากการควบคุมดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ ผู้ สอบบัญชีประเมินหรือใช้  

 ในการปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ 

ก71. การควบคุมภายในเกี่ ยวกับการดูแลทรัพย์สินเพื่ อไม่ให้มีการซื้ อ การใช้  หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 

โดยไม่ได้รับอนุมัติ อาจรวมอยู่ในการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทั้งด้านการรายงาน  

ทางการเงินและการด าเนินงาน การพิจารณาในเร่ืองการควบคุมดังกล่าวของผู้สอบบัญชีจ ากัด

เฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกบัความเชื่ อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 

ก72. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องพิจารณาการควบคุมเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ ไ ม่เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น 

กิจการอาจพึ่ งพิ งการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติที่ มีความซับซ้อนเพื่ อการด าเนินการ  

ที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินที่ ควบคุมตาราง

เที่ ยวบิน) การควบคุมนี้ โดยทั่วไปไม่เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี นอกจากนั้น ถึงแม้ว่าการควบคุม

ภายใน จะใช้ในกิจการทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนงานหรือกระบวนการธุรกิจหนึ่ ง ๆ ความเข้าใจใน

การควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะในแต่ละส่วนงานของกิจการและแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ

อาจไม่เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชีกไ็ด้ 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก73. ผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน 

ตัวอย่างเช่น การรายงานการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

อาจมีความรับผิดชอบในการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื่ น ดังนั้น 

การสอบทานการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้างและมีรายละเอียด

มากกว่า 

ลกัษณะและขอบเขตของการท าความเขา้ใจในการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก74. การประเมินการออกแบบการควบคุม ได้แก่ การพิจารณาว่าการควบคุมในแต่ละการควบคุมหรือที่ ใช้

ร่วมกับการควบคุมอื่ น สามารถป้องกัน ตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส าคัญได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ การน าการควบคุมไปปฏิบัติ หมายถึง การมีการ

ควบคุมอยู่จริงและกิจการใช้การควบคุมนั้นอยู่ การประเมินเร่ืองการน าการควบคุมไปปฏิบัติอาจ 

มีความจ าเป็นน้อยหากการควบคุมนั้ นไม่มีประสิทธิผล ดังนั้ น ผู้ สอบบัญชีจึงควรพิจารณา 

การออกแบบการควบคุมก่อน เนื่ องจากการออกแบบการควบคุมที่ ไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่

ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญในการควบคุมภายใน 

ก75. วิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการออกแบบและ  

การน าไปปฏบิัติของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึง 

• การสอบถามบุคลากรในกจิการ 

• การสงัเกตการณ์การน าการควบคุมเฉพาะเรื่ องไปปฏบิัติ 

• การตรวจเอกสารและรายงาน 

• การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน 

การสอบถามอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับการประเมินความเสี่ ยง 

ก76. การได้มาซึ่ งความเข้าใจของการควบคุมของกิจการนั้นไม่เพียงพอที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผล

ของการควบคุม เว้นแต่มีระบบอัตโนมัติบางอย่างที่ ท าให้การใช้การควบคุมมีความสม ่าเสมอ 

ตัวอย่างเช่น การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการน าการควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือไป

ปฏิบัติในเวลาใดเวลาหนึ่ งไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในเวลาอื่ น  ๆ ในช่วงเวลาที่ ตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม  เนื่ องจากลักษณะ 

ความสม ่าเสมอของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูย่อหน้าที่  ก63) วิธีการตรวจสอบเพื่ อ

พิจารณาว่ามีการน าการควบคุมอัตโนมัติไปปฏิบัติอาจใช้เป็นการทดสอบเร่ืองความมีประสทิธผิล

ของการควบคุม ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับการประเมินและการทดสอบการควบคุมของผู้สอบบัญชี เช่น 

ทดสอบการเปล่ียนแปลงโปรแกรม การทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมได้กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33013 

 
13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 29 TSA 315 (ปรับปรุง) 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน - สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก77. สภาพแวดล้อมการควบคุมรวมถึงหน้าที่ การก ากับดูแลและการบริหาร ทัศนคติ การตระหนักถึง 

และการกระท าของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายในของ

กจิการ และการให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในของกจิการ สภาพแวดล้อมการควบคุมก าหนด

ทศิทางขององค์กร ซึ่ งมีอทิธพิลต่อจิตส านึกในเร่ืองการควบคุมของบุคลากรในองค์กร 

ก78. ในการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมการควบคุม องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุม 

ที่ เกี่ ยวข้องมีดังต่อไปนี้  

(ก) การติดต่อสื่อสารและผลักดันให้เกิดความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ – เป็น

องค์ประกอบที่ ส าคัญและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการออกแบบ การบริหารและ 

การติดตามประเมินผลการควบคุม 

(ข) ความรูค้วามสามารถ – เช่น การพิจารณาของผู้บริหารเกี่ ยวกับระดับความรู้ความสามารถ 

ส าหรับงานแต่ละงาน และระดับความรู้ความสามารถได้ก าหนดทกัษะและความรู้ที่ จ าเป็นไว้

อย่างไร 

(ค) การมีส่วนร่วมของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล – คุณลักษณะของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล เช่น 

• ความเป็นอสิระจากผู้บริหาร  

• ประสบการณ์ และภมูิความรู้    

• ขอบเขตของการเข้ามีส่วนร่วมและข้อมูลที่ ได้รับ และการตรวจสอบกจิกรรม 

• ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน รวมถึง ระดับความยากง่ายของค าถามที่ ตั้งขึ้นมา

และการติดตามกบัผู้บริหาร และการปฏสิมัพันธก์บัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 

(ง) ปรชัญาและรูปแบบของการบริหาร –  ลักษณะของผู้บริหารเกี่ ยวกบั 

• แนวทางของผู้บริหารในการยอมรับและบริหารความเสี่ ยงทางธุรกจิ 

• ทศันคติของผู้บริหารและพฤติกรรมต่อการรายงานทางการเงิน  

• ทศันคติต่อการประมวลผลข้อมูล หน้าที่ ทางการบัญชีและเจ้าหน้าที่ บัญชี 

(จ) โครงสรา้งขององค์กร –  กรอบของกิจกรรมในกิจการเพื่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ได้วางไว้ 

มีการน าไปปฏบิัติ ควบคุม และสอบทาน 

(ฉ) การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ – เช่น อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงานถูกมอบหมายไว้อย่างไร และมีการก าหนดระดับขั้นของ 

การรายงานและอ านาจไว้อย่างไร 

(ช) นโยบายและวิธีปฏิบัติด ้านทรัพยากรบุคคล  – นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล การให้ค าปรึกษา การเล่ือนขั้น  

การก าหนดค่าตอบแทน และการบ ารุงขวัญและก าลังใจ เป็นต้น 
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หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุม 

ก79. หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องอาจได้มาจากการสอบถามและวิธีการประเมินความเสี่ ยงอื่ น  

เช่น การใช้ร่วมกันระหว่างการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการตรวจเอกสาร ตัวอย่างเช่น  

จากการสอบถามผู้บริหารและพนักงาน ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความเข้าใจในวิธีการที่ ผู้บริหาร

สื่ อสารกับพนักงานเกี่ ยวกับทัศนคติของตนเองต่อวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจ และพฤติกรรมทาง 

ด้านจรรยาบรรณ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องได้ถูกน าไปปฏบิัติหรือไม่ เช่น 

ผู้บริหารมีข้อปฏิบัติที่ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และผู้บริหารได้ประพฤติตนเป็นการสนับสนุน

ข้อปฏบิัติหรือไม่ 

ก80. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการตอบสนองของผู้บริหารต่อประเดน็ปัญหาที่ พบและข้อเสนอแนะโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวกับข้อบกพร่องที่ พบของการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ โดยรวมถึงการพิจารณาว่าการตอบสนองได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่ และการ

ตอบสนองได้ปฏิบัติอย่างไร และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินผลการตอบสนองใน

ภายหลังหรือไม่  

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการควบคุมต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ 

ก81. องค์ประกอบบางอย่างของสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการมีผลกระทบในวงกว้างต่อ  

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีอิทธิพลส าคัญต่อจิตส านึกในเร่ืองการควบคุม เนื่ องจากบทบาทหนึ่ ง

ของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล คือการถ่วงดุลแรงกดดันที่ มีต่อผู้บริหารในการรายงานทางการเงิน

ที่ อาจเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของตลาดหรือโครงการผลตอบแทนของผู้บริหาร ประเดน็ต่อไปนี้ เป็น

ตัวอย่างที่ มีอิทธพิลต่อประสิทธิผลของการออกแบบของสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ

การมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• ความเป็นอสิระจากผู้บริหารและความสามารถในการประเมินการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 

• ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลมีความเข้าใจรายการทางธุรกจิของกจิการหรือไม่ 

• ขอบเขตที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลประเมินว่า งบการเงินได้ถูกจัดท าตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ รวมทั้งงบการเงินได้รวมการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอหรือไม่ 

ก82. คณะกรรมการที่ กระตือรือร้นและเป็นอิสระอาจมีอิทธิพลต่อปรัชญาและรูปแบบการบริหารของ

ผู้บริหารระดับอาวุโส อย่างไรกต็าม องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมอื่ นอาจมีข้อจ ากัด

มากกว่าในเร่ืองผลกระทบ ตัวอย่างเช่น นโยบายและการปฏิบัติเกี่ ยวกบัทรัพยากรบุคคลที่ มุ่งเน้น

การจ้างบุคลากรที่ มีความสามารถทางการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศอาจลด  

ความเสี่ ยงจากข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน แต่อาจไม่สามารถลดความมีอคติ

ของผู้บริหารระดับสงูในการท าให้กจิการมีผลก าไรที่ เกนิจริง 
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ก83. เมื่ อผู้ สอบบัญชีประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ มีขึ้นจะให้ผลที่ เป็นด้านบวก อย่างไรกต็ามถึงแม้ว่า

ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจช่วยลดความเสี่ ยงจากการทุจริต แต่ไม่ได้

หมายความว่าการทุจริตจะไม่เกดิขึ้น ในทางตรงกันข้าม ข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมการควบคุม

อาจท าให้ความมีประสิทธิผลของการควบคุมลดลงโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกับการทุจริต ตัวอย่างเช่น 

ผู้บริหารละเลยที่ จะจัดหาทรัพยากรให้มีความเพียงพอ เพื่ อดูแลความเสี่ ยงในเร่ืองความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีผลเสยีต่อการควบคุมภายใน โดยก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ ไม่

เหมาะสมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล หรือเกิดการน ารายการที่ ไม่ได้รับการอนุมัติเข้าไป

ประมวลผล ตามที่ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 330 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

มีอทิธพิลต่อการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี14 

ก84. สภาพแวดล้อมการควบคุมไม่สามารถป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการควบคุมอาจมีอิทธิพลต่อ 

การประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมอื่ นของผู้ สอบบัญชี (เช่น การติดตามผล 

การควบคุม และการท างานของกิจกรรมการควบคุมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งโดยเฉพาะ) ซึ่ งมีผลต่อ

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชี 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก85. สภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มที่ แตกต่างจากกิจการขนาดใหญ่ 

ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในกิจการขนาดเล็กอาจไม่เป็นอิสระหรือไม่ได้มาจาก

ภายนอกองค์กร และผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่ งไม่มีผู้ เป็นเจ้าของอื่ นร่วมด้วย อาจรับ

บทบาทของการก ากับดูแลเอง ลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจมีอิทธิพลต่อ

ความส าคัญของการควบคุมอื่ นหรือการไม่มีการควบคุมอื่ น ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของ

กิจการมีความกระตือรือร้นและดูแลงานอย่างสม ่าเสมออาจลดความเสี่ ยงที่ เกิดจากการไม่มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ ของกิจการขนาดเล็ก แต่อาจเพิ่ มความเสี่ ยงอื่ น เช่น ความเสี่ ยงจากการแทรกแซง

การควบคุม 

ก86. นอกจากนั้น ในกิจการขนาดเลก็ อาจไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบส าหรับองค์ประกอบ

ของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรอาจ

ไม่เป็นทางการ แต่ยังคงมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเล็กอาจไม่ได้ก าหนดข้อปฏิบัติที่ เป็น

ลายลักษณ์อักษร แต่ผู้บริหารได้สร้างวัฒนธรรมที่ มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่ อสัตย์สุจริต และ

พฤติกรรมทางจรรยาบรรณผ่านการติดต่อสื่ อสารโดยวาจาและท าเป็นตัวอย่าง 

ก87. ดังนั้น ทัศนคติ การตระหนักถึง และการกระท าของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการ 

การจัดการเป็นเร่ืองที่ ส าคัญต่อการท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการขนาด

เลก็ของผู้สอบบัญชี 

 
14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก2-ก3 
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องค์ประกอบของการควบคมุภายใน – กระบวนการประเมินความเสีย่งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก88. กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการให้รูปแบบที่ เป็นพื้ นฐานว่าผู้บริหารตัดสินใจอย่างไร  

ในการบริหารความเสี่ ยง หากกระบวนการประเมินความเสี่ ยงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

ซึ่ งรวมถึง ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ กจ็ะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ การพิจารณาว่ากระบวนการประเมิน

ความเสี่ ยงมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมหรือไม่นั้นเป็นเรื่ องดุลยพินิจ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก89. การสร้างกระบวนการประเมินความเสี่ ยงในกิจการขนาดเล็กอาจเป็นไปได้ยาก ในกรณีดังกล่าว 

ผู้บริหารมักระบุความเสี่ ยงด้วยการเข้าท าธุรกิจด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นใด 

การสอบถามเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงและวิธกีารที่ ผู้บริหารระบุความเสี่ ยงเป็นสิ่ งจ าเป็น 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกีย่วขอ้ง) 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน และการติดต่อสือ่สาร  

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก90. ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในเร่ืองรายงานทางการเงิน  ซึ่ งรวมถึงระบบบัญชี 

ประกอบด้วย วิธปีฏบิัติและการบันทกึรายการที่ ออกแบบและมีไว้เพื่ อ 

• ท าให้เกิดรายการ บันทึกรายการ ประมวลผลรายการ และรายงานรายการค้าของกิจการ  

(รวมถึงเหตุการณ์และเง่ือนไข) และเพื่ อเป็นการควบคุมสนิทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น 

• แก้ไขการประมวลผลรายการที่ ไม่ถูกต้อง เช่น การให้ระบบอัตโนมัติเก็บบัญชีพักและ  

วิธปีฏบิัติในการติดตามจัดการรายการในบัญชีพักให้หมดไปในเวลาที่ เหมาะสม 

• ด าเนินการและควบคุมการแทรกแซงหรือการข้ามขั้นตอนการควบคุม 

• โอนข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท 

• บันทกึข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินส าหรับเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ นอกเหนือจาก

รายการค้า เช่น ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดบัญชีของสนิทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ที่ คาดว่าจะได้รับช าระของลูกหนี้การค้า 

• ท าให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ ก าหนดให้มีการเปิดเผยตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงิน 

ได้มีการรวบรวม บันทกึ ประมวลผล สรุป และรายงานอย่างเหมาะสมในงบการเงิน 

ก91. งบการเงินอาจประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยก

ประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น ตัวอย่างของข้อมูลเหล่านั้นอาจรวมถึง  

• ข้อมูลจากสัญญาเช่าที่ เปิดเผยในงบการเงิน เช่น ทางเลือกในการต่อสัญญาหรือค่าเช่าที่ ต้อง

จ่ายในอนาคต 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงิน ซึ่ งได้มาจากระบบการบริหารความเสี่ ยงของกจิการ 
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• ข้อมูลเกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งท าขึ้นโดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารและเปิดเผยในงบการเงิน 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงิน ซึ่ งได้มาจากแบบจ าลอง หรือจากการค านวณวิธีอื่ น ๆ ซึ่ งใช้ 

ในการประมาณการที่ ได้รับรู้และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับข้อมูลและ

ข้อสมมตทิี่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้ในแบบจ าลอง เช่น 

o ข้อสมมติที่ ท าขึ้นภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่ออายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

o ข้อมูล เช่น อัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ นอกเหนือการควบคุมของ

กจิการ 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้รับจากแบบจ าลอง 

ทางการเงินซึ่ งแสดงว่าผู้บริหารพิจารณาสมมติฐานที่ เป็นทางเลือก 

• ข้อมูลที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงินซึ่ งได้รับจากแบบย่ืนภาษีหรือการบันทกึภาษีของกจิการ 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินซึ่ งได้รับจากการวิเคราะห์ ซึ่ งท าขึ้นเพื่ อใช้สนับสนุนการประเมิน

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการโดยผู้บริหาร เช่น การเปิดเผยข้อมูล (ถ้ามี) 

ที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่ งอาจเป็นเหตุให้เกิด   ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ15 

ก92. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการปิดงบการเงินตามย่อหน้าที่  18 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  (รวมถึง การได้มาซึ่ งความเข้าใจในด้านที่ ระบบนั้นเกี่ ยวข้องกับ

ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงิน ซ่ึงรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภท

ย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น) เป็นเรื่ องของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

ตัวอย่างเช่น จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินบางประการ (เช่น การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านตลาด)  

ซึ่ งอาจอ้างอิงมาจากข้อมูลที่ ได้รับจากระบบการบริหารความเสี่ ยงของกิจการ อย่างไรก็ตาม  

ผู้สอบบัญชีไม่ต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในทุกด้านของระบบการบริหารความเสี่ ยง และใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดความจ าเป็นของการได้มาซึ่ งความเข้าใจนั้น 

สมุดรายวัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ฉ)) 

ก93. โดยปกติ ระบบสารสนเทศของกิจการรวมถึงการใช้สมุดรายวันที่ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน  

เพื่ อบันทึกรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น สมุดรายวันที่ บันทึกรายการขาย การซื้อ และการจ่ายเงิน

ในสมุดบัญชีแยกประเภท หรือบันทกึประมาณการทางบัญชีที่ ประมาณโดยผู้บริหารในแต่ละงวด เช่น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการของยอดลูกหนี้การค้าที่ ไม่สามารถเกบ็เงินได้ 

ก94. กระบวนการรายงานทางการเงินของกิจการรวมถึงการใช้สมุดรายวันที่ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน

เพื่ อบันทึกรายการที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า รายการที่ ไม่ปกติหรือรายการปรับปรุง ตัวอย่างของ

สมุดรายวันประเภทดังกล่าวรวมถึงรายการปรับปรุงส าหรับการจัดท างบการเงินรวม และรายการ

เกี่ ยวกับการรวมหรือการขายธุรกิจ หรือการประมาณการที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การด้อยค่า

 
15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” ย่อหน้าที่  19-20 
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ของสินทรัพย์ภายใต้ระบบบัญชีแยกประเภทที่ ปฏิบัติด้วยมือ สมุดรายวันที่ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็น

มาตรฐานอาจตรวจสอบได้โดยการตรวจบัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน และเอกสารประกอบ 

อย่างไรก็ตาม เมื่ อน าวิธีการแบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดท าสมุดแยกประเภทและงบการเงิน  

การบันทึกรายการอาจเกิดขึ้ นเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอาจตรวจสอบได้ง่ายขึ้ นโดย 

การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

กระบวนการทางธุรกจิที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก95. กระบวนการทางธุรกจิของกจิการเป็นกจิกรรมที่ ออกแบบขึ้นเพื่ อ 

• พัฒนา ซื้อ ผลิต และจัดจ าหน่ายสนิค้าและบริการของกจิการ 

• ท าให้มั่นใจว่ามีการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และ  

• บันทกึข้อมูล รวมถึง ข้อมูลด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 

กระบวนการทางธุรกจิท าให้มีรายการค้าที่ ถูกบันทกึ ประมวลผล และรายงานโดยระบบสารสนเทศ 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของกิจการ ซึ่ งรวมถึงการเกิดขึ้ นของรายการ  

ช่วยผู้ สอบบัญชีให้เข้าใจในระบบสารสนเทศของกิจการที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินใน

ลักษณะที่ เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของกจิการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก96. ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินในกิจการขนาดเล็ก 

รวมทั้งด้านที่ ระบบนั้นเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงิน ซึ่ งรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยก

ประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น มีแนวโน้มที่ จะมีความซับซ้อนน้อย

กว่ากิจการขนาดใหญ่ แต่ระบบสารสนเทศก็ยังคงมีความส าคัญอยู่ กิจการขนาดเล็กที่ ผู้บริหาร 

มีความกระตือรือร้นและดูแลกิจการอย่างใกล้ชิดอาจไม่จ าเป็นต้องใช้การอธิบายวิธีการทางบัญชี 

รายการบัญชีที่ มีความซับซ้อนหรือนโยบายที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการ

ขนาดเล็ก การท าความเข้าใจระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินอาจง่ายกว่า และ

อาจใช้วิธีการสอบถามมากกว่าการสอบทานเอกสาร อย่างไรกต็าม การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบ

สารสนเทศยังคงเป็นสิ่ งส าคัญ 

การติดต่อสื่ อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก97. การติดต่อสื่ อสารภายในกิจการเกี่ ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงิน

และประเดน็ที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาท

และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในเกี่ ยวกับการรายงานทางการเงิน การติดต่อสื่ อสาร

รวมถึงขอบเขตของความเข้าใจของบุคลากรว่ากิจกรรมในระบบสารสนเทศของการรายงานทาง

การเงินของตนเองนั้นเกี่ ยวข้องกับงานของผู้อื่ นอย่างไร และเข้าใจถึงวิธีการรายงานข้อยกเว้นแก่

บุคลากรระดับที่ สูงกว่าที่ เหมาะสมภายในกิจการ การติดต่อสื่ อสารอาจจัดท าเป็นคู่มือด้านนโยบาย

และคู่มือการรายงานทางการเงิน ช่องทางการติดต่อสื่ อสารแบบเปิดช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อยกเว้นได้

มีการรายงานและด าเนินการแก้ไขแล้ว 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 35 TSA 315 (ปรับปรุง) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก98. การติดต่อสื่ อสารในกิจการขนาดเล็กอาจมีแบบแผนน้อยกว่าและส าเร็จได้ง่ายกว่ากิจการขนาด

ใหญ่ เนื่ องจากระดับขั้นความรับผิดชอบที่ น้อยกว่าและผู้บริหารสามารถดูแลได้ใกล้ชิดและทั่วถึง

มากกว่า 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – กิจกรรมการควบคุมที่เกี ่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  20)  

ก99. กจิกรรมการควบคุมเป็นนโยบายและวิธกีารที่ ช่วยให้มั่นใจว่ากิจการมีการด าเนินการตามแนวทาง

ของผู้บริหาร กิจกรรมการควบคุมไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบปฏิบัติด้วยมือ  

มีวัตถุประสงค์หลาย ๆ วัตถุประสงค์และใช้ในหลาย ๆ ระดับขององค์กรและหน้าที่  ตัวอย่างของ

กจิกรรมการควบคุมรวมกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้องกบั 

• การอนุมัติ 

• การสอบทานผลการปฏบิัติงาน 

• การประมวลผลข้อมูล 

• การควบคุมทางกายภาพ 

• การแบ่งแยกหน้าที่  

ก100. กจิกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี ได้แก่ 

• กิจกรรมการควบคุมที่ ก าหนดให้มีการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ  

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและเกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียง 

อย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมเพียงพอ ตามที่ ได้ก าหนด

ในย่อหน้าที่  29 และ 30 ตามล าดับ หรือ 

• กจิกรรมการควบคุมที่ ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าเกี่ ยวข้อง 

ก101. ความเสี่ ยงซึ่ งผู้สอบบัญชีได้ระบุแล้วว่าอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

และผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่ จะใช้การทดสอบความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในการก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบเนื้ อหาสาระมีอิทธิพลต่อดุลยพินิจของ 

ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ากจิกรรมการควบคุมเกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชีหรือไม่ 

ก102. ผู้สอบบัญชีอาจมุ่งเน้นเร่ืองการระบุและการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมในส่วนที่

ผู้ สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญสูง เมื่ อมีกิจกรรมการควบคุมหลายอย่างที่ บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ผู้สอบบัญชี 

ไม่จ าเป็นที่ ต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในกจิกรรมการควบคุมทุกอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้น ๆ 

ก103. กจิกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบอาจรวมถึงการควบคุมที่ ผู้บริหารได้วางไว้เพิ่ มเติม

จากการควบคุมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเกี่ ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีและรายการค้า  

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ
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การเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง กิจกรรมการควบคุม

เหล่านั้นอาจเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ รวมอยู่ในงบการเงิน ซึ่ งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่ นที่ ไม่ใช่ข้อมูล

ในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อย 

ก104. ความรู้ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการมีหรือไม่มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่ งได้มาจากการท าความเข้าใจ

องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่ น ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องให้

ความสนใจเพิ่ มเติมในการท าความเข้าใจกจิกรรมการควบคุม 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก105. แนวคิดของกิจกรรมการควบคุมในกิจการขนาดเล็กคล้ายกับในกิจการขนาดใหญ่ แต่รูปแบบที่

เป็นทางการมีความแตกต่างกนัไป ในกจิการขนาดเลก็อาจพบว่ากจิกรรมการควบคุมบางอย่างอาจ

ไม่จ าเป็นเนื่ องจากผู้บริหารท าการควบคุมเอง ตัวอย่างเช่น การให้อ านาจแก่ผู้บริหารในการอนุมัติ

การขายเชื่ อและการซื้ อที่ ส าคัญสามารถเป็นการควบคุมที่ ดีต่อยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่

ส าคัญได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีกจิกรรมการควบคุมในรายละเอยีดอื่ น ๆ  

ก106. กิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบในกิจการขนาดเลก็มีแนวโน้มที่ จะเกี่ ยวข้องกับ

วงจรรายการค้าหลัก เช่น วงจรขาย วงจรซื้อ และวงจรค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกบัพนักงาน 

ความเสี่ ยงที่ เกดิจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก107. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อวิธีการที่ น ากิจกรรมการควบคุมไปใช้ ในมุมมองของ  

ผู้สอบบัญชี การควบคุมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิผลเมื่ อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สารสนเทศที่ ถูกต้องและมีความปลอดภัยของข้อมูลที่ ระบบประมวลผลขึ้น ซึ่ งรวมถึง

ประสทิธผิลของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงาน  

ก108. การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับระบบงาน

หลาย ๆ ระบบ และสนับสนุนความมีประสิทธิผลของการควบคุมระบบงาน การควบคุมทั่วไปใช้

ทั้งในระบบเคร่ืองขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และระดับของผู้ใช้งาน การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ให้สารสนเทศที่ ถูกต้องและมีความปลอดภัยของข้อมูลได้รวมถึงการควบคุมต่อไปนี้  

• ศูนย์ข้อมูลและการท างานของเครือข่าย 

• การได้มา การเปลี่ ยนแปลงและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของระบบ   

• การเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม 

• ความปลอดภัยในการเข้าถึง  

• การได้มา การพัฒนา และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของระบบงาน   

โดยทั่วไป การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกน าไปใช้ในส่วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ 

ความเสี่ ยงที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  ก64 ข้างต้น 

ก109. การควบคุมระบบงานเป็นวิธีการทั้งที่ ปฏิบัติด้วยมือและด้วยวิธีอัตโนมัติ  ซึ่ งโดยปกติท างาน 

ในระดับของกระบวนการทางธุรกจิและใช้ในการประมวลผลของรายการโดยระบบงานแต่ละระบบ 
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การควบคุมระบบงานสามารถเป็นทั้งลักษณะของการป้องกันหรือการค้นพบซึ่ งถูกออกแบบ 

เพื่ อให้แน่ใจในความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ดังนั้น การควบคุมระบบงานจึงเกี่ ยวข้องกับ

วิธีการที่ ใช้ในการท าให้เกิดบันทึก ประมวลผล และรายงานรายการหรือข้อมูลทางการเงินอื่ น  

การควบคุมเหล่านี้ ช่วยท าให้มั่นใจว่ารายการที่ เกิดขึ้ นได้รับการอนุมัติ และมีการบันทึกและ

ประมวลผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้าและ

การตรวจสอบการเรียงล าดับเลขที่ โดยการติดตามรายงานข้อยกเว้นโดยการปฏิบัติด้วยมือหรือ 

การแก้ไข ณ จุดที่ ป้อนข้อมูลเข้า 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน – การติดตามผลการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก110. การติดตามผลการควบคุมเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ตลอดเวลา โดยมีการประเมินประสิทธผิลของการควบคุมในเวลาที่ เหมาะสมและมีการด าเนินการ

แก้ไขที่ จ าเป็น ผู้ บริหารอาจติดตามผลการควบคุมโดยท าเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง หรือ

ประเมินผลการควบคุมแยกเฉพาะเร่ือง หรือการท าทั้งเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องและแยกเฉพาะ

เร่ืองร่วมกัน การติดตามผลอย่างต่อเนื่ องมักเป็นส่วนหนึ่ งของกิจกรรมปกติที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า

ของกจิการ และรวมถึงกจิกรรมด้านการบริหารและการก ากบัดูแลปกติ 

ก111. กิจกรรมการติดตามผลของผู้บริหารอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลจากการสื่ อสารจากบุคคลภายนอก 

เช่น ค าติชมของลูกค้า และข้อแนะน าจากหน่วยงานก ากบัดูแล ซึ่ งอาจระบุปัญหาหรือชี้ประเดน็ใน

ส่วนที่ ต้องมีการปรับปรุง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก112. ผู้บริหารหรือเจ้าของที่ มีอ านาจการจัดการมักติดตามผลการควบคุมโดยดูแลการด าเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด ท าให้มักพบประเด็นที่ ต่างจากความคาดหวังที่ ส าคัญและข้อมูลทางการเงินที่ ไม่ถูกต้อง  

ซึ่ งน าไปสู่การแก้ไขการควบคุมให้เหมาะสม 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก113. หากกิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การได้มาซึ่ งความเข้าใจในหน่วยงานนั้ นจะท าให้ 

ผู้สอบบัญชีเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน โดยเฉพาะ

บทบาทหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการติดตามผลการควบคุมภายในเกี่ ยวกับ 

การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ ซึ่ งความเข้าใจนี้ ประกอบกับข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจาก 

การสอบถามตามย่อหน้าที่  6(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง

กบัการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก114. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะความรับผิดชอบและสถานะของ

หน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงอ านาจหน้าที่ ของหน่วยงานและความรับผิดชอบอาจแตกต่างกัน

ไปขึ้ นกับขนาดและโครงสร้างของกิจการ และความต้องการของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากับดูแล (ถ้ามี) ซึ่ งเร่ืองเหล่านี้อาจถูกระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติหรือเร่ืองที่ อ้างอิงของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
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ก115. ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจรวมถึงการปฏบิัติงานตรวจสอบและประเมินผล

เพื่ อให้ความเชื่ อมั่นแก่ผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับการออกแบบและ

ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการก ากับดูแล ซึ่ งหากเป็น

เช่นนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีบทบาทที่ ส าคัญในการติดตามผลการควบคุมภายใน

เกี่ ยวกับการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม หน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในอาจมุ่งเน้นในการประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของ

กิจการ ซึ่ งในกรณีนี้  การปฏิบัติงานของหน่วยงานอาจไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดท ารายงาน

ทางการเงินของกจิการ 

ก116. การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการตามย่อหน้าที่  6(ก) 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ช่วยให้ผู้ สอบบัญชี ได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถ้าผู้สอบบัญชีก าหนดว่าความรับผิดชอบของ

หน่วยงานนั้นเกี่ ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ ผู้ สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ ง 

ความเข้าใจเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับกิจกรรมที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติ หรือจะปฏิบัติโดย 

การสอบทานแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับรอบระยะเวลานั้น (ถ้ามี) 

และปรึกษาหารือร่วมกนัถึงแผนดังกล่าวกบับุคคลที่ เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก117. หากลักษณะความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมเกี่ ยวกับการให้ 

ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลดขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบที่ จะปฏิบัติ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีด้วยตนเอง ผู้สอบบัญชีอาจสามารถ

ใช้ผลงานที่ มีอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในได้ ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงจากประสบการณ์

ในการตรวจสอบที่ ผ่านๆ มาหรือวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ มี

หน่วยงานตรวจสอบภายในว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและลักษณะของ

การด าเนินงาน และมีการรายงานโดยตรงไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ก118. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วคาดว่าจะใช้

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลา หรือลดขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบที่ จะปฏิบัติ ผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 610 

(ปรับปรุง) 

ก119. ตามที่ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 610 (ปรับปรุง) กิจกรรมของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมักจะถูกแยกต่างหากจากการติดตามการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท า

รายงานทางการเงิน เช่น การสอบทานข้อมูลบัญชีเพื่ อการบริหาร ซึ่ งถูกออกแบบเพื่ อให้แน่ใจว่า

กจิการได้มีการป้องกนัหรือตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างไร  

ก120. การก าหนดการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการ

ตั้งแต่การเร่ิมงานและท าการติดต่อสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

จะท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่ มีประสิทธิผล และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ ผู้ สอบบัญชี
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สามารถได้รับทราบเร่ืองที่ ส าคัญที่ อยู่ในความสนใจของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ มีผลกระทบ

ต่องานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงความส าคัญของการวางแผน

และการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ รวมถึง 

ความกระตือรือร้นที่ จะได้รับข้อมูลที่ น าไปสู่ประเดน็ความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้รับ

จากการสอบถาม เพื่ อใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ดังนั้น การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจเพิ่ มโอกาสที่ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจะน าข้อมูลเหล่านี้ มาให้กับผู้ สอบบัญชี ซึ่ งผู้ สอบบัญชีสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ 

ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

แหล่งข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก121. ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ ใช้ในการติดตามผลอาจถูกจัดท าขึ้ นโดยระบบสารสนเทศของกิจการ  

หากผู้บริหารตั้งสมมติฐานว่าข้อมูลที่ ใช้ส าหรับการติดตามผลมีความถูกต้องโดยปราศจากเกณฑ์

สนับสนุนสมมติฐานนั้น หากข้อมูลมีข้อผิดพลาด อาจท าให้ผู้บริหารได้ข้อสรุปที่ ไม่ถูกต้องจาก

กิจกรรมการติดตามผลของกิจการ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจกิจกรรมการติดตามผล

การควบคุมของกจิการ ซึ่ งเป็นองค์ประกอบหนึ่ งของการควบคุมภายใน ดังนี้  

• แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมการติดตามผลของกจิการ และ 

• เกณฑท์ี่ ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลมีความเชื่ อถือได้อย่างเพียงพอส าหรับจุดประสงค์

นั้น ๆ 

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก)) 

ก122. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน หมายถึง 

ความเสี่ ยงที่ แผ่กระจายไปในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มที่ จะกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้หลาย ๆ เร่ือง ความเสี่ ยงนี้ โดยลักษณะแล้วจะไม่ได้กระทบเฉพาะสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ความเสี่ ยงเหล่านี้ แสดงถึงสถานการณ์ที่ อาจเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เช่น จากการแทรกแซง 

การควบคุมโดยผู้บริหาร ความเสี่ ยงในระดับงบการเงินอาจเกี่ ยวข้องกบัข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่

เกี่ ยวกบัความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกิดจากการทุจริต 

ก123. ความเสี่ ยงในระดับงบการเงิน อาจเกิดจากข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อมการควบคุม (ถึงแม้ว่า

ความเสี่ ยงเหล่านี้ อาจเกิดจากปัจจัยอื่ นด้วยเช่นกัน เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ ถดถอย) ตัวอย่างของ

ข้อบกพร่อง เช่น การที่ ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถหรือการขาดการก ากับดูแลในการจัดท า

งบการเงินอาจมีผลกระทบที่ มีลักษณะแผ่กระจายไปในงบการเงิน ซึ่ งท าให้ผู้สอบบัญชีอาจต้อง

ตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงดังกล่าว เป็นต้น 
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ก124. การท าความเข้าใจในการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจเกิดความสงสัยเกี่ ยวกับการตรวจสอบได้

ของงบการเงินของกจิการ ตัวอย่างเช่น  

• ความสงสัยเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้ บริหารของกิจการอาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นท าให้ 

ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความเสี่ ยงในเร่ืองการให้ค ารับรองที่ ไม่ถูกต้องของผู้บริหารต่องบการเงิน 

มีมากจนไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ 

• ความสงสัยเกี่ ยวกบัสภาพและความเชื่ อถือได้ของการบันทกึบัญชีของกจิการอาจเป็นสาเหตุที่

ผู้ สอบบัญชีสรุปว่าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ จะ

สนับสนุนการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินได้ 

ก125. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)16 ได้ก าหนดและให้แนวทางในการพิจารณาว่ามี

ความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็นหรือไม่ หรือ

อาจน าไปสู่การถอนตัวของผู้สอบบัญชีเมื่ อกฎหมายหรือข้อบังคับอนุญาตให้ท าได้  

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดบัทีเ่กีย่วกบัส่ิงที่

ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  25 (ข)) 

ก126. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ  

การเปิดเผยข้อมูลเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ ต้องพิจารณา เนื่ องจากการพิจารณาดังกล่าวช่วยผู้สอบบัญชีใน

การก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ที่ จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  

ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ ผู้ สอบบัญชีอาจสรุปว่าความเสี่ ยงที่ ระบุไว้  

มีลักษณะที่ แผ่กระจายในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มที่ จะกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้  

การรับรองไว้ในหลาย ๆ เร่ือง 

การใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก127. ในการให้ค ารับรองว่างบการเงินเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารให้ค ารับรอง 

ทั้งโดยนัยและอย่างชัดแจ้งเกี่ ยวกับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการของ

ประเภทของรายการและเหตุการณ์ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ก128. ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก129(ก)-(ข) 

ข้างล่างนี้  หรืออาจแสดงในรูปแบบที่ แตกต่างไป แต่ให้ครอบคลุมเนื้ อหาตามที่ กล่าวข้างต้น 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะรวมสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของ

รายการและเหตุการณ์ และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เกี่ ยวกบัยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเข้าด้วยกนั 

 
16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้อง 

ก129. สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ ข้อเท็จจริงที่

อาจเกดิขึ้นแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้  

(ก) สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการและเหตุการณ์  และการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับระยะเวลาที่ ตรวจสอบ ได้แก่  

(1) การเกิดขึ้นจริง – รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที่ ถูกบันทกึหรือเปิดเผยข้อมูลนั้น

เกดิขึ้นจริง และรายการค้าและเหตุการณ์นั้นเกี่ ยวข้องกบักจิการ 

(2) ความครบถ้วน – รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที่ ควรจะบันทึกได้ถูกบันทึกและ

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งต้องรวมในงบการเงินได้ถูกรวมไว้แล้ว 

(3) ความถูกต้อง – จ านวนเงินและข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับรายการและเหตุการณ์ที่  

ถูกบันทึกได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องได้วัดมูลค่า

และอธบิายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(4) การตัดยอด - รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทกึในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ถูกต้อง 

(5) การจัดประเภทรายการ – รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทกึในบัญชีที่ เหมาะสม 

(6) การแสดงรายการ –รายการและเหตุการณ์ได้รวมกันหรือแยกย่อยอย่างเหมาะสมและ

อธิบายอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีความเกี่ ยวข้องกนัและสามารถ

เข้าใจได้ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) สิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ เกี่ ยวข้อง ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ 

(1) ความมีอยู่จริง – สนิทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น มีตัวตนหรือมีอยู่จริง 

(2) กรรมสิทธิ์ และข้อผูกพัน – กิจการถือหรือควบคุมสิทธิในสินทรัพย์และมีหนี้ สิน 

ที่ กจิการมีข้อผูกพัน 

(3) ความครบถ้วน – สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น ทั้งหมดที่ ควรบันทึก 

ได้ถูกบันทึกแล้ว และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งต้องรวมในงบการเงิน 

ได้ถูกรวมไว้แล้ว 

(4) ความถูกต้อง การแสดงมูลค่า และการปันส่วน – สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของ

เจ้าของที่ รวมอยู่ในงบการเงิน แสดงด้วยจ านวนที่ เหมาะสม และผลจากการปรับมูลค่า

หรือการปรับปรุงการปันส่วนได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ เกี่ ยวข้องได้วัดมูลค่าและอธบิายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(5) การจัดประเภทรายการ - สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของได้ถูกบันทกึในบัญชี 

ที่ เหมาะสม 

(6) การแสดงรายการ - สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ได้รวมกันหรือแยกย่อย

อย่างเหมาะสมและอธิบายอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลมีความเกี่ ยวข้องและ

สามารถเข้าใจได้ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 
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สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลอื่ นๆ 

ก130. ผู้สอบบัญชีอาจใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก129(ก)-(ข) 

ข้างต้น ซึ่ งปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ในการพิจารณาข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงประเภท

ต่างๆ ที่ อาจเกดิขึ้นในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัประเภทของรายการ เหตุการณ์ 

หรือยอดคงเหลือทางบัญชีที่ บันทกึไว้ ดังเช่นตัวอย่างในการเปิดเผยข้อมูลที่ กจิการอาจต้องอธิบาย

ถึงโอกาสของความเสี่ ยงจะเกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้ นได้อย่างไร 

วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยง และวิธีที่ ใช้ในการวัดมูลค่าความ

เสี่ ยงนั้น 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก131. เมื่ อผู้บริหารให้ค ารับรองเกี่ ยวกับงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก129(ก)-(ข) ผู้บริหารอาจต้องให้ค ารับรองว่า

รายการและเหตุการณ์เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื่ น ซึ่ งค ารับรองดังกล่าวอาจ

อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน 

กระบวนการในการระบุความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  26(ก)) 

ก132. ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง รวมถึง หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจาก 

การประเมินผลการออกแบบการควบคุม และการพิจารณาว่าการควบคุมได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่ 

สามารถใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีประกอบการประเมินความเสี่ ยง ผู้สอบบัญชีใช้การประเมิน

ความเสี่ ยงเพื่ อก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานสอบบัญชี ในการระบุถึง

ความเสี่ ยงที่ งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ สอบบัญชีใช้

วิจารณญาณในการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20017 

ก133. ภาคผนวก 2 แสดงตัวอย่างของเง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ รวมถึงความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูล 

ก134. ตามที่ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 32018 การพิจารณาความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยง

ในการตรวจสอบในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล การก าหนด 

ความมีสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และขึ้นอยู่กับ

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน19 

 
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  15 

18
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่  ก1 

19
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่  4 
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ก135. การพิจารณาของผู้ สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในการระบุความเสี่ ยงได้รวม  

การเปิดเผยข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ อาจ 

มีสาระส าคัญ (เช่น โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะพิจารณาว่ามีสาระส าคัญหาก

ข้อมูลนั้นสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ

ผู้ใช้ข้อมูล เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ของงบการเงินโดยรวม) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมของกิจการ

และงานตรวจสอบ ตัวอย่างของการเปิดเผย ซึ่ งมีแง่มุมในเชิงคุณภาพและอาจเกี่ ยวข้องในการ

ประเมินความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งรวมการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ ยวกบั 

• สภาพคล่องและพันธสญัญาหนี้ของบริษัทที่ อยู่ในภาวะกดดันทางการเงิน 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซึ่ งน าไปสู่การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 

• ข้อมูลที่ ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ รวมถึง ข้อสมมตเิกี่ ยวกบัอนาคต 

• ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลอื่ นตามข้อก าหนด 

ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดในการรายงานทางการเงินใหม่ 

ซึ่ งคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกจิการ 

• การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับจ านวนที่ รับรู้ ว่าก าหนดมาได้อย่างไร และ

การเปิดเผยข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

• บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหว รวมถึงผลกระทบเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ ใช้ในเทคนิค

การวัดมูลค่าของกิจการเพื่ อท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงการวัดความไม่แน่นอนของ

จ านวนเงินที่ บันทกึหรือเปิดเผยได้ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก136. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการขนาดเลก็อาจมีรายละเอียดหรือความซับซ้อนน้อยกว่า 

(เช่น บางแม่บทการรายงานทางการเงินอนุญาตให้กิจการขนาดเล็กจัดท าการเปิดเผยข้อมูล  

ที่ น้อยลง) อย่างไรกต็าม ไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ  

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

การเชือ่มโยงการควบคมุกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ค)) 

ก137. ในการประเมินความเสี่ ยง ผู้สอบบัญชีควรระบุการควบคุมที่ มีความเป็นไปได้ที่ จะป้องกัน หรือ

ตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ในแต่ละเร่ือง โดยทั่วไป การท าความเข้าใจการควบคุมและเชื่ อมโยงการควบคุมกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้จากกระบวนการท างานและระบบที่ กิจการมีอยู่เป็น เร่ืองที่ เป็น

ประโยชน์ เนื่ องจากกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งมักไม่เพียงพอที่ จะรองรับ 

ความเสี่ ยงหนึ่ งได้ กิจกรรมควบคุมที่ รวมกันหลายกิจกรรมควบคู่ ไปกับองค์ประกอบของ 

การควบคุมภายในอื่ นถึงจะมีความเพียงพอที่ จะรองรับความเสี่ ยงหนึ่ งได้ 
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ก138. ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมการควบคุมบางอย่างอาจมีผลกระทบเฉพาะต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้อย่างใดอย่างหนึ่ งในเร่ืองประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชี เช่น 

กิจกรรมการควบคุมที่ กิจการก าหนดขึ้ น เพื่ อให้แน่ใจว่าบุคลากรของกิจการได้ตรวจนับ  และ

บันทึกการตรวจนับสินค้าประจ าปีอย่างเหมาะสมเกี่ ยวข้องโดยตรงกับความมีตัวตนและ 

ความครบถ้วนที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่อยอดคงเหลือทางบัญชีของสนิค้าคงเหลือ 

ก139. การควบคุมสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ย่ิงความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นทางอ้อมมากเท่าไร ความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่

จะป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ย่ิงน้อยลง เช่น การสอบทานยอดขายของแต่ละร้านค้าแยกตามภูมิภาคโดยผู้จัดการฝ่ายขาย  

มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความครบถ้วนของยอดขายรวมที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ดังนั้น 

การควบคุมนี้อาจมีประสิทธิผลต่อการลดความเสี่ ยงน้อยกว่าการควบคุมที่ มีความสัมพันธ์โดยตรง

กบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เช่น การจับคู่เอกสารการส่งของกบัใบแจ้งหนี้  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก140. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบใดๆ และการเปิดเผยข้อมูลอาจใช้ดุลยพินิจว่ามีสาระส าคัญ

หรือไม่จากขนาด ลักษณะ หรือสภาพแวดล้อม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ง))  

ความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ 

การระบุความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

ก141. ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญมักเกี่ ยวข้องกับรายการที่ ไม่เกิดขึ้ นเป็นประจ าหรือรายการที่ ต้องใช้ 

ดุลยพินิจ รายการที่ ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าเป็นรายการที่ ไม่ปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากขนาดของรายการ

หรือลักษณะของรายการ ดังนั้ น  จึงไม่เกิดขึ้ นบ่อย รายการที่ ต้องใช้ดุลยพินิจอาจรวมถึ ง 

การประมาณการทางบัญชีในกรณีที่ มีความไม่แน่นอนอย่างมากในการวัดมูลค่า รายการที่ เกิดขึ้น

เป็นประจ าและรายการที่ ไม่ซับซ้อนที่ องิกับการประมวลผลที่ เป็นระบบมักไม่ท าให้เกดิความเสี่ ยงที่

มีนัยส าคัญ 

ก142. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอาจมีมากขึ้นส าหรับรายการที่

ไม่เกดิขึ้นเป็นประจ าที่ มีนัยส าคัญที่ เกดิขึ้นจากประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• การแทรกแซงของผู้บริหารที่ มากขึ้นเพื่ อก าหนดวิธปีฏบิัติทางบัญชี 

• การแทรกแซงโดยการใช้ระบบที่ ปฏบิัติด้วยมือที่ เพิ่ มขึ้นในการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล 

• การค านวณหรือหลักการบัญชีที่ ซับซ้อน 

• ลักษณะของรายการที่ ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า ซ่ึงการน าการควบคุมที่ มีประสิทธิผลมาปฏิบัติท า

ได้ยาก 
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ก143. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจสูงขึ้นส าหรับประเดน็ที่

เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งต้องใช้การประมาณการทางบัญชีที่ เกิดจากประเดน็

ต่าง ๆ เช่น 

• หลักการบัญชีส าหรับการประมาณการทางบัญชีหรือการรับรู้รายได้อาจท าให้เกิดการตีความที่

แตกต่างกนั 

• การใช้ดุลยพินิจอาจมีความแตกต่างหรือซับซ้อน หรือต้องใช้ข้อสมมติเกี่ ยวกบัผลกระทบของ

เหตุการณ์ในอนาคต เช่น ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัราคายุติธรรม 

ก144. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้อธิบายผลกระทบต่อวิธีการตรวจสอบของความเสี่ ยง 

ที่ มีนัยส าคัญ20 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

อนัเนื่ องมาจากการทุจริต 

ก145. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้ก าหนดและให้แนวทางที่ เกี่ ยวกับการระบุและการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต21 

การท าความเข้าใจการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  29) 

ก146. ถึงแม้ว่าความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับรายการที่ ไม่เกิดขึ้ นเป็นประจ าที่ มีนัยส าคัญหรือรายการ  

ที่ ต้องใช้ดุลยพินิจมักจะไม่ขึ้ นอยู่กับการควบคุมที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ า ผู้บริหารอาจมีวิธีการอื่ น 

เพื่ อรองรับความเสี่ ยงนั้น ดังนั้น การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีว่า กิจการได้ออกแบบและน า

การควบคุมไปปฏิบัติหรือไม่ส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ เกิดขึ้นจากรายการที่ ไม่เกิดขึ้นเป็น

ประจ าหรือรายการที่ ต้องใช้ดุลยพินิจ จึงรวมถึงความเข้าใจว่าผู้ บริหารมีการตอบสนองต่อ  

ความเสี่ ยงหรือไม่และด้วยวิธกีารใด การตอบสนองดังกล่าวอาจรวมถึง 

• กจิกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานข้อสมมติโดยผู้บริหารอาวุโส หรือผู้เชี่ ยวชาญ 

• กระบวนการจัดท าเอกสารส าหรับการประมาณการ 

• การอนุมัติของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ก147. ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้รับทราบว่า กิจการถูกฟ้องร้องในคดีความที่ มีนัยส าคัญ  

การพิจารณาการตอบสนองของกิจการอาจรวมประเดน็ เช่น กิจการได้ใช้บริการจากผู้ เชี่ ยวชาญ 

(เช่น ที่ ปรึกษาทางกฎหมายจากภายในและภายนอกกจิการ) ในการประเมินผลกระทบที่ จะเกดิขึ้น

หรือไม่ อย่างไร และสถานการณ์ดังกล่าวควรมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างไร 

ก148. ในบางกรณี ผู้บริหารอาจไม่มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยการน าการควบคุมที่ ใช้กับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญไปปฏิบัติ 

การไม่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงของผู้บริหารบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญในการควบคุมภายใน22 

 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  15 และ 21 

21
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  26-28 
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ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใชเ้ป็นหลักฐานการสอบบัญชี  

ทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก149. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อาจเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ  

การบันทึกประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชีที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ า  และการจัดท า 

งบการเงินที่ น่าเชื่ อถือ ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจรวมความเสี่ ยงของการประมวลผลที่ ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนส าหรับประเภทรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าที่ มีนัยส าคัญ เช่น รายได้ รายการซื้ อ 

รายการรับเงินสด หรือรายการจ่ายเงินสด 

ก150. หากรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าถูกประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่โดยใช้การปฏิบัติ

ด้วยมือน้อยมากหรือไม่มีการปฏิบัติด้วยมือเลย อาจเป็นไปไม่ได้ที่ จะใช้เฉพาะวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระส าหรับความเสี่ ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่ ข้อมูลส่วนใหญ่ของกิจการ  

ถูกท าให้เกิด บันทึกบัญชี ประมวลผล และรายงานในรูปรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบที่  

มีการเชื่ อมโยงหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกนั ในกรณีดังกล่าว 

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจมีเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งความเพียงพอและเหมาะสม

ของหลักฐานมักขึ้นอยู่กบัความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับความถูกต้องและ

ความครบถ้วน  

• โอกาสที่ จะเกดิรายการหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกค้นพบอาจมีสงูขึ้น 

หากการควบคุมที่ เหมาะสมไม่ได้ถูกด าเนินการอย่างมีประสทิธิผล 

ก151. วิธกีารตรวจสอบต่อความเสี่ ยงข้างต้นได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33023 

การปรบัเปลีย่นการประเมินความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  31) 

ก152. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับข้อมูลที่

ผู้สอบบัญชีเคยได้รับและใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ ยง เช่น การประเมินความเสี่ ยงอาจ

ใช้เกณฑค์วามคาดหวังที่ ว่าการควบคุมได้ด าเนินการอย่างมีประสทิธผิลในการทดสอบการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ บ่งชี้ ว่าการควบคุมในช่วงเวลาที่ เลือกตรวจสอบ  

ไม่มีประสิทธิผล เช่นเดียวกันในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจพบการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีจ านวนหรือความถี่ มากกว่าที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ ยงไว้  

ในสถานการณ์ดังกล่าวการประเมินความเสี่ ยงอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ แท้จริงของกิจการ

อย่างเหมาะสม และวิธีการตรวจสอบได้วางแผนไว้อาจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจพบการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ให้แนวทาง 

ในเรื่ องดังกล่าวนี้  

 

 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของ

กจิการ” ย่อหน้าที่  ก7 

23
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8 
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เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  32) 

ก153. ลักษณะของการจัดท าเอกสารหลักฐานตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  32 ส าหรับผู้สอบบัญชีเป็น

เร่ืองการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ในการสอบบัญชีกิจการขนาดเล็ก 

เอกสารหลักฐานที่ จัดท าอาจรวมหลักฐานแสดงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบ

บัญชี24 ไว้ด้วยกัน ในท านองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผลการประเมินความเสี่ ยงอาจท าเป็นเอกสาร

แยกต่างหาก หรืออาจจัดท าเป็นส่วนหนึ่ งของเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี25 

รูปแบบและขอบเขตส าหรับการจัดท าเอกสารหลักฐานขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อน

ของกิจการและการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของข้อมูลของกิจการ และวิธีการ

ตรวจสอบและเทคโนโลยีที่ ใช้ในระหว่างการตรวจสอบ 

ก154. ส าหรับกิจการที่ ธุรกิจและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินไม่มีความซับซ้อน  

การจัดท าเอกสารหลักฐานอาจมีรูปแบบที่ ง่ายและค่อนข้างกะทัดรัด ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท า

เอกสารหลักฐานในทุกเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีได้จากการท าความเข้าใจกิจการและประเดน็ที่ เกี่ ยวข้อง  

เร่ืองส าคัญของผู้สอบบัญชีในการจัดท าเอกสารหลักฐานคือต้องรวมประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็น

เกณฑใ์นการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก155. ขอบเขตของการจัดท าเอกสารหลักฐานอาจสะท้อนถึงประสบการณ์และความสามารถของสมาชิก  

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 230 กลุ่มผู้ปฏบิัติการตรวจสอบที่ สมาชิกมีประสบการณ์น้อยอาจต้องเพิ่ มรายละเอยีดในการ

จัดท าเอกสารหลักฐานมากกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบที่ สมาชิกมีประสบการณ์มาก ทั้งนี้   

เพื่ อช่วยให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจกจิการอย่างเหมาะสม 

ก156. ส าหรับการสอบบัญชีของกิจการที่ เป็นลูกค้าปีก่อน ๆ เอกสารหลักฐานบางอย่างจากปีก่อน ๆ อาจ

ใช้ในการตรวจสอบในปัจจุบันได้ โดยต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบันในส่วนที่ จ าเป็น เพื่ อสะท้อนให้

เหน็ถึงการเปลี่ ยนแปลงธุรกิจหรือกระบวนการทางธุรกจิของกจิการ 

 
24
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  7 และ 9 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ค) 14-24 และ ก77-ก121) 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

1. ภาคผนวกนี้ ได้อธิบายองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  4(ค) 14-24 

และ ก77-ก121 เพิ่ มเติม ที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2. สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้  

(ก) การสือ่สารและผลกัดนัใหเ้กิดความซือ่สตัย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ การควบคุมภายในที่

มีประสิทธิผลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากบุคคลที่ สร้าง จัดการ และติดตามผลการควบคุม

ดังกล่าวปราศจากความซื่ อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ พฤติกรรมด้านความซื่ อสัตย์และ

จรรยาบรรณเป็นผลิตผลของมาตรฐานทางพฤติกรรมและจรรยาบรรณของกิจการว่ากิจการ 

มีการสื่ อสารและมีการผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้ รวมถึง การกระท าของผู้บริหารที่

จะก าจัดหรือลดแรงจูงใจหรือความพยายามที่ อาจกระตุ้นให้บุคลากรกระท าการไม่ซื่ อสัตย์  

ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การสื่ อสารนโยบายของกิจการเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์และ

คุณค่าทางจรรยาบรรณอาจรวมถึงการสื่ อสารมาตรฐานทางพฤติกรรมให้กับบุคลากร 

ผ่านนโยบาย และข้อก าหนดการปฏบิัติงานที่ ดี และการให้ตัวอย่าง 

(ข) ความรูค้วามสามารถ ความรู้ความสามารถได้แก่ความรู้และทกัษะที่ จ าเป็นต่อความส าเรจ็ของ

งานที่ ได้ก าหนดไว้ในแต่ละงาน 

(ค) การมีส่วนร่วมของผูมี้หนา้ที่ในการก ากับดูแล ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีอิทธิพลอย่าง

ส าคัญต่อการตระหนักถึงการควบคุมของกิจการ ข้อก าหนดการปฏิบัติงาน และข้อกฎหมาย

อื่ นและแนวปฏิบัติที่ มีขึ้นเพื่ อประโยชน์ของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้ก าหนดความส าคัญ

ของความรับผิดชอบของผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ความรับผิดชอบอื่ นของผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลรวมถึงการก ากับดูแลการออกแบบวิธีการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ 

การบริหารหรือการให้เบาะแส ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธผิลและดูแลกระบวนการสอบทาน

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ 

(ง) ปรัชญาและรูปแบบของการบริหาร ปรัชญาและรูปแบบของการบริหารครอบคลุมลักษณะ 

ที่ กว้าง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติและทัศนคติของผู้บริหารในการจัดท ารายงานทางการเงิน  

ที่ อาจเลือกใช้หลักการบัญชีที่ ระมัดระวังหรือก้าวกระโดด หรือเลือกวิธีการประมาณการบัญชี

ที่ เหมาะสมและมีความระมัดระวัง 

(จ) โครงสรา้งขององค์กร การจัดท าโครงสร้างขององค์กรรวมถึงการพิจารณาอ านาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่ ส าคัญและสายการรายงานที่ เหมาะสม ความเหมาะสมของโครงสร้างของ

องค์กรขึ้นอยู่กบัขนาดและลักษณะของกจิกรรม 
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(ฉ) การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ ปัจจัยนี้ อาจรวมถึงนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความเหมาะสมของการปฏิบัติทางธุรกิจ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที่ ส าคัญ และ

ทรัพยากรสนับสนุนในการปฏิบัติหนา้ที ่นอกจากน้ี ยังอาจรวมถึงนโยบายและการสือ่สาร

เพื่ อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจการ และรับรู้ ว่า  

แต่ละบุคคลมีส่วนเกี่ ยวข้องและมีส่วนสนับสนุนให้กจิการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างไร 

(ช) นโยบายและวิธีปฏิบัติดา้นทรัพยากรบุคคล นโยบายและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล 

มักแสดงถึงความส าคัญเกี่ ยวกับจิตส านึกด้านการควบคุมของกิจการ เช่น มาตรฐาน  

ในการสรรหาบุคลากรที่ มีคุณภาพโดยเน้นการพิจารณาจากพื้ นฐานการศึกษา ประสบการณ์ 

การท างาน ความส าเร็จในอดีต และหลักฐานของความซื่ อสัตย์สุจริตและพฤติกรรม  

ด้านจรรยาบรรณ แสดงให้เห็นว่ากิจการให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ

และไว้วางใจได้ นโยบายการฝึกอบรมที่ สื่ อสารถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ กิจการ

ต้องการ รวมถึงการฝึกอบรมและการสัมมนาที่ แสดงให้เห็นความคาดหวังของผล 

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมจากบุคลากร การเล่ือนต าแหน่งโดยการประเมินผลงานอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่ อแสดงถึงความตั้งใจของกิจการในการพัฒนาบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่ อก้าวสู่ระดับความรับผิดชอบที่ สงูขึ้น 

กระบวนการประเมินความเสีย่งของกิจการ 

3. กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน

นั้น รวมถึงวิธีการที่ ผู้ บริหารของกิจการใช้ระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท า 

งบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ประมาณความส าคัญ ประเมินความส าคัญ 

ประเมินความน่าจะเป็นที่ ความเสี่ ยงจะเกิดขึ้น และการตัดสินใจในการตอบสนองและจัดการกับ

ความเสี่ ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ ท าให้รู้ ว่ากิจการ 

มีการพิจารณาอย่างไรเกี่ ยวกับโอกาสที่ จะเกดิการบันทกึรายการที่ ไม่ครบถ้วน หรือกิจการมีการระบุ

และวิเคราะห์การประมาณการที่ ส าคัญที่ บันทกึในงบการเงินอย่างไร 

4. ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินที่ เชื่ อถือได้ ได้รวมเหตุการณ์ รายการหรือ

สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่ ก่อให้เกิดผลทางลบต่อความสามารถของกิจการในการ

ท าให้เกดิรายการ บันทกึรายการ ประมวลผล และรายงานข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามค ารับรอง

ของผู้บริหารที่ มีต่องบการเงิน ผู้บริหารอาจก าหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือการด าเนินการที่ จะจัดการ

กบัความเสี่ ยงนั้น ๆ หรือตัดสินใจยอมรับความเสี่ ยงนั้นเนื่ องจากต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องหรือด้วยเหตุผล

อื่ น ความเสี่ ยงสามารถเกดิขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น 

• การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มของการด าเนินกิจการ การเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับทางกฎหมาย

หรือสภาพแวดล้อมของการด าเนินกิจการ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของแรงกดดันด้านแข่งขัน

และท าให้เกดิความเสี่ ยงที่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

• บุคลากรใหม่ บุคลากรใหม่อาจให้ความสนใจหรือเข้าใจในการควบคุมภายในที่ แตกต่างกนั 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 50 TSA 315 (ปรับปรุง) 

• การปรับปรุงหรือมีระบบสารสนเทศใหม่ การเปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศอย่างมาก

และรวดเรว็สามารถเปล่ียนแปลงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 

• การเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของกิจการที่ สูงและรวดเร็วมีผลต่อการควบคุม และ 

เพิ่ มความเสี่ ยงของการไม่ปฏบิัติตามการควบคุม 

• เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตหรือในระบบสารสนเทศอาจ

เปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 

• รูปแบบธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ การเข้าสู่ธุรกิจหรือรายการค้าที่ กิจการ 

มีประสบการณ์น้อยอาจน าไปสู่ความเสี่ ยงใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 

• การปรบัปรุงโครงสรา้งขององค์กร กิจการอาจปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการลดบุคลากร 

เปลี่ ยนแปลงผู้บังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่  ซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการควบคุมภายใน 

• การขยายกิจการในต่างประเทศ การขยายกิจการหรือการลงทุนในต่างประเทศน ามาซึ่ ง 

ความเสี่ ยงใหม่และเฉพาะที่ อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น  การเพิ่ มหรือ  

การเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงจากรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ 

• การประกาศใชห้ลักการบัญชีใหม่ การน าหลักการบัญชีใหม่เข้ามาใช้หรือการเปล่ียนแปลง

หลักการบัญชีอาจกระทบความเสี่ ยงในการจัดท างบการเงิน 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน 

และการติดต่อสือ่สาร 

5. ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย โครงสร้าง (องค์ประกอบที่ เป็นกายภาพและอุปกรณ์) ซอฟต์แวร์ 

บุคลากร วิธปีฏบิัติ และข้อมูล โดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงระบบการรายงาน

ทางการเงิน ครอบคลุมวิธกีารและการบันทกึรายการที่  

• ระบุและบันทกึรายการที่ ถูกต้องทั้งหมด 

• อธิบายรายการโดยมีรายละเอียดที่ เพียงพอและทนัต่อเวลา เพื่ อให้สามารถจัดประเภทรายการ

ได้อย่างเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

• วัดมูลค่าของรายการในลักษณะที่ จะท าให้มีการบันทึกมูลค่าที่ เป็นตัวเงินที่ เหมาะสมใน 

งบการเงิน 

• ก าหนดระยะเวลาที่ เกดิขึ้นของรายการ เพื่ อให้มีการบันทกึรายการในงวดบัญชีที่ เหมาะสม 

• แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสมในงบการเงิน 

7. คุณภาพของข้อมูลที่ เกดิจากระบบมีผลต่อความสามารถของผู้บริหารในการตัดสนิใจด าเนินการหรือ

ควบคุมกจิกรรมของกจิการที่ เหมาะสม และในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ เชื่ อถือได้ 
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8. การติดต่อสื่ อสารซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการให้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคลเกี่ ยวกับการควบคุมภายในต่อการรายงานทางการเงิน อาจจัดท าเป็นคู่มือนโยบายคู่มือ  

การบัญชีและรายงานทางการเงิน และบันทึกช่วยจ า การติดต่อสื่ อสารสามารถท าในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์วาจา และผ่านการกระท าของผู้บริหาร 

กิจกรรมการควบคุม 

9. โดยทั่วไป กิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีอาจจัดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที่

ประกอบด้วย 

• การสอบทานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมนี้ หมายความรวมถึงการสอบทานและ

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ การประมาณการและผลการด าเนินงานใน 

งวดก่อน การเชื่ อมโยงกันของข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการปฏิบัติงานหรือ 

ด้านการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวพร้อมกับการด าเนินการเพื่ อสืบหาและแก้ไข 

การเปรียบเทยีบข้อมูลภายในกับแหล่งข้อมูลจากภายนอก และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ หรือตามกจิกรรม  

• การประมวลผลขอ้มูล กิจกรรมควบคุมในระบบสารสนเทศสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

คือ การควบคุมระบบงาน ซึ่ งใช้กับการประมวลผลของงานแต่ละงาน และการควบคุมทั่วไป

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับระบบงานหลาย ๆ งาน 

และสนับสนุนให้การควบคุมระบบงานท างานอย่างมีประสิทธิผล โดยช่วยให้เกิดความม่ันใจว่า

ระบบสารสนเทศมีการท างานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง ตัวอย่างของการควบคุมระบบงาน

ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ การจัดท าและสอบทานบัญชีและงบทดลอง 

การควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้า การตรวจสอบ 

การเรียงล าดับเลขที่  และการติดตามรายงานข้อยกเว้น ตัวอย่างของการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมการเปลี่ ยนแปลงในตัวโปรแกรม การควบคุมที่ จ ากัด

การเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูล การควบคุมการน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ออกใหม่ไปใช้ และ 

การควบคุมซอฟต์แวร์ของระบบ ที่ จ ากัดการเข้าถึงหรือใช้ระบบอรรถประโยชน์  ที่ สามารถ

เปล่ียนแปลงข้อมูลทางการเงินหรือการบันทกึข้อมูลโดยปราศจากร่องรอยการแก้ไข 

• การควบคมุทางกายภาพ ซึ่ งรวมถึง 

o ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของทรัพย์สนิ รวมถึงการจัดให้มีการดูแลรักษา

ที่ เพียงพอ เช่น ระบบความปลอดภัยต่อการเข้าถึงสนิทรัพย์และข้อมูล 

o การอนุมัติการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูล  

o การตรวจนับและเปรียบเทียบกับจ านวนที่ ปรากฏในบันทึกการควบคุมเป็นระยะ  

(เช่น เปรียบเทียบผลการตรวจนับเงินสด หลักทรัพย์และสินค้าคงเหลือกับยอดที่

ปรากฏในบัญชี) 

ขอบเขตของการควบคุมทางกายภาพเพื่ อเป็นป้องกันการลักขโมยทรัพย์สินมีความเกี่ ยวข้อง

กับความเชื่ อถือได้ของการจัดท างบการเงินและการสอบบัญชีโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น 

เมื่ อมีข้อสงสยัอย่างมากว่าจะมีการใช้ทรัพย์สนิที่ ไม่เหมาะสม 
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• การแบ่งแยกหนา้ที ่การมอบหมายความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการ บันทกึรายการ และ

ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ให้แก่บุคคลคนละบุคคลเพื่ อลดโอกาสที่ บุคคลคนเดียวจะอยู่ในต าแหน่ง

ที่ สามารถกระท าความผิดและปกปิดข้อผิดพลาดหรือทุจริตได้ 

10. กจิกรรมการควบคุมบางอย่างอาจขึ้นอยู่กับนโยบายในระดับสูงที่ ก าหนดโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น การควบคุมโดยการอนุมัติรายการอาจมีการกระจายอ านาจตาม

แนวทางที่ ได้ก าหนดไว้ เช่น หลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ ก าหนดโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

รายการที่ ไม่เกดิขึ้นประจ า เช่น การลงทุนในธุรกิจหรือการยกเลิกการลงทุนอาจต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้บริหารระดับสงู ซ่ึงในบางกรณีอาจต้องเป็นการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

การติดตามผลการควบคุม 

11. ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ ส าคัญอีกประการหนึ่ งคือ การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื่ อง การติดตามผลการควบคุมของผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาว่าการควบคุมเป็นไปตามที่

ตั้งใจไว้ และมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือไม่ การติดตามผลการควบคุมอาจรวมถึง

กิจกรรม เช่น การสอบทานของผู้บริหารว่ามีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทันต่อเวลา

หรือไม่ การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามนโยบายของกจิการของพนักงาน

ขายในเร่ืองเง่ือนไขในสัญญาขาย และการติดตามดูแลของฝ่ายกฎหมายในเร่ืองการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณหรือนโยบายการปฏิบัติทางธุรกิจของกจิการ การติดตามผลการควบคุมมีวัตถุประสงค์

เพื่ อให้แน่ใจว่าการควบคุมได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่ อง ตัวอย่างเช่น หากไม่มี 

การติดตามว่าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารมีการจัดท าทันต่อเวลาและถูกต้องหรือไม่ บุคคลที่

รับผิดชอบมักจะไม่ท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

12. ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่ ปฏิบัติหน้าที่ คล้ายคลึงกันมีส่วนช่วยในการติดตามผลการควบคุม

ของกิจการโดยการแยกประเมินผล โดยปกติผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่ ปฏิบัติหน้าที่ คล้ายคลึง

กันจะให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน ให้ความสนใจในการประเมินความมีประสิทธิผลของ  

การควบคุมภายใน และสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับจุดแขง็ และข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ

ค าแนะน าในการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

13. กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลจากการติดต่อสื่ อสารจากบุคคลภายนอกที่

อาจแสดงถึงปัญหาหรือความต้องการให้มีการปรับปรุง เช่น ลูกค้าแสดงโดยนัยถึงการยอมรับยอดหนี้

ที่ ถูกเรียกเกบ็ด้วยการจ่ายช าระตามใบแจ้งหนี้ หรือทกัท้วงเกี่ ยวกับยอดหนี้ที่ ถูกเรียกเกบ็ นอกจากนั้น 

หน่วยงานก ากับดูแลอาจสื่ อสารกับกิจการเกี่ ยวกับประเด็นของการควบคุมภายใน ตัวอย่างเช่น  

การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับการตรวจสอบโดยตัวแทนของหน่วยงานก ากับดูแลธนาคาร ผู้บริหารยังอาจ

พิจารณาการสื่ อสารที่ ได้รับจากผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบักจิกรรมการติดตามผลการควบคุม 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41 และ ก133) 

เง่ือนไขและเหตุการณ์ที่อาจแสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคญั 

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของเง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ อาจแสดงถึงการมีอยู่ของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ตัวอย่างนี้ครอบคลุมถึงเง่ือนไขและเหตุการณ์ในลักษณะ

ต่าง ๆ ซึ่ งอาจไม่เกี่ ยวข้องกบังานสอบบัญชีในทุกงาน และตัวอย่างดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์ 

• การด าเนินงานในภูมิภาคที่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง เช่น ประเทศที่ มีการลดค่าเงินอย่าง  

มีนัยส าคัญ หรือเศรษฐกจิที่ มีภาวะเงินเฟ้อที่ สงู 

• การด าเนินงานที่พึ่ งตลาดที่ มีความผันผวนสงู เช่น การซื้อขายล่วงหน้า 

• การด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่ มีความซับซ้อนอย่างมาก 

• การด าเนินงานต่อเนื่ องและประเดน็ทางสภาพคล่อง รวมถึงการสญูเสยีลูกค้ารายส าคัญ 

• ข้อจ ากดัเกี่ ยวกบัความเพียงพอของเงินทุนและการจัดหาเงินกู้ 

• การเปลี่ ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินการอยู่ 

• การเปลี่ ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน  

• การพัฒนาหรือการเสนอสนิค้าหรือบริการใหม่ หรือการมุ่งสู่สายธุรกจิใหม่ 

• การขยายธุรกจิไปสู่สถานที่ ใหม่ 

• การเปล่ียนแปลงในกจิการ เช่น การซื้อสนิทรัพย์หรือซื้อกจิการที่ มีขนาดใหญ่ หรือการปรับโครงสร้าง

องค์กร หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื่ น 

• กจิการหรือส่วนงานทางธุรกจิก าลังจะถูกขาย 

• ความซับซ้อนของพันธมิตรและกจิการร่วมค้า 

• การจัดท ารายการทางการเงินนอกงบดุล การจัดตั้งกิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 

การจัดการทางการเงินที่ มีความซับซ้อนอื่ น 

• รายการที่ ส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การขาดแคลนบุคลากรที่ มีความช านาญทางด้านการบัญชีและการเงิน 

• การเปลี่ ยนแปลงบุคลากรที่ ส าคัญ รวมถึงการลาออกของผู้บริหารระดับสงู 

• ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน โดยเฉพาะข้อบกพร่องที่ ผู้บริหารมิได้กล่าวถึง 

• ผลตอบแทนเพื่ อผู้บริหารและพนักงานที่ มีส่วนร่วมในการทุจริตในการรายงานทางการเงิน 

• ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการกบักลยุทธท์างธุรกจิ 

• การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินที่ ส าคัญใหม่ 
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• การสอบถามการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการโดยหน่วยงานก ากับดูแล

หรือหน่วยงานรัฐบาล 

• ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต ประวัติของข้อผิดพลาด หรือการปรับปรุงที่ มีนัยส าคัญเมื่ อสิ้นงวด

บัญชี 

• รายการที่ ไม่เกดิขึ้นเป็นประจ า หรือรายการที่ ไม่เป็นระบบที่ มีจ านวนเงินมีนัยส าคัญ รวมถึง รายการ

ระหว่างกนั และรายการขายที่ มีขนาดใหญ่ ๆ เม่ือสิ้นงวดบัญชี 

• รายการที่ บันทึกจากความตั้งใจของผู้บริหาร เช่น การปรับเปล่ียนโครงสร้างหนี้  สินทรัพย์ที่ จะท า  

การขาย และการจัดประเภทหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

• การใช้มาตรฐานการบัญชีที่ ประกาศใหม่ 

• การวัดมูลค่าทางการบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบักระบวนการที่ ซับซ้อน 

• เหตุการณ์หรือรายการที่ เกี่ ยวข้องกบัความไม่แน่นอนของการวัดผลที่ ส าคัญ รวมถึงการประมาณการ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

• การละเว้นหรือปิดบังซ่ึงข้อมูลที่ ส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล 

• การถูกฟ้องร้องที่ ยังไม่สิ้นสุด และหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น เช่น การรับประกันการขาย การค ้าประกัน 

ทางการเงิน และการรักษาสภาพแวดล้อม 

 


