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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและ 

การน าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 ไปปฏิบัติ 

ในการตรวจสอบงบการเงิน 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้โดยผ่าน

การออกแบบและการน าไปปฏบิัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ ถูกออกแบบเพื่ อตรวจพบ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระประกอบด้วย 

(1) การทดสอบรายละเอียด (ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูล) และ 

(2) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

(ข) การทดสอบการควบคุม หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ ถูกออกแบบเพื่ อประเมินความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการที่ จะป้องกัน ตรวจพบและแก้ไขการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ขอ้ก าหนด 

การตอบสนองโดยรวม 

5. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและน าวิธกีารตอบสนองโดยรวมไปปฏบิัติเพื่ อตอบรับกบัความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงินที่ ได้ประเมนิไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก3)  

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

ในระดบัที่เกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที่ไดป้ระเมินไว ้

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ  ซึ่ งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ 

การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก8)  

7. ในการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื่ อน าไปปฏบิัติ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) พิจารณาถึงเหตุผลเพื่ อประเมินในเร่ืองต่อไปนี้  อันเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับ

แต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง 

(1)  ความเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องจาก

ลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ การเปิดเผยข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้อง (กล่าวคือ ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง)  

(2) การประเมินความเสี่ ยงได้ค านึงถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ (กล่าวคือ ความเสี่ ยง

จากการควบคุม) ซึ่ งการค านึงถึงดังกล่าวก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐานการ

สอบบัญชีเพื่ อพิจารณาว่า การควบคุมมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 

(กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้ งใจที่ จะเชื่ อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ

ควบคุมเพื่ อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก18) 

(ข) ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของ 

ผู้สอบบัญชีปรากฏว่าความเสี่ ยงอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้า ก19)  

การทดสอบการควบคมุ 

8. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุมเพื่ อให้ได้หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่

เกี่ ยวข้องเม่ือ 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชีได้คาดการณ์ว่าการควบคุมมีการ

ปฏิบัติตามอย่างมีประสทิธผิล (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะเชื่ อถือความมีประสทิธผิลของ

การปฏิบัติตามการควบคุมเพื่ อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระ) หรือ 

(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก24) 
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9. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี 

ความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเมื่ อผู้ สอบบัญชีได้ให้ระดับความน่าเชื่ อถือในความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25) 

ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบอื่ นร่วมกับการสอบถามเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ซึ่ งรวมถึง 

(1)  การควบคุมนั้นได้มีการน าไปใช้อย่างไรในระหว่างงวดบัญชีที่ ตรวจสอบ 

(2)  การควบคุมถูกน าไปปฏบิัติอย่างสม า่เสมอหรือไม่ 

(3)  การควบคุมถูกน าไปปฏิบัติโดยบุคลากรใดหรือด้วยวิธีการอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก26-ก29)  

(ข)  ก าหนดว่าการควบคุมที่ ทดสอบนั้นอิงกับการควบคุมอื่ น (การควบคุมทางอ้อม) หรือไม่  

หากเป็นเช่นนั้น มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุน 

ความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมทางอ้อมอื่ นนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก31) 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

11. ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ งหรือตลอดช่วงระยะเวลาที่ ผู้สอบบัญชี

ตั้งใจที่ จะเชื่ อถือในการควบคุมดังกล่าว เพื่ อให้มีเกณฑ์ที่ เหมาะสมในความเชื่ อถือในการควบคุมที่

ผู้สอบบัญชีได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามย่อหน้าที่  12 และ 15 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32)  

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล 

12. เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคมุในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญของการควบคุมดังกล่าว 

ที่ เกดิขึ้นภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาล  

(ข)  ก าหนดหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ ควรได้รับส าหรับช่วงเวลาที่ เหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก33-ก34) 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน 

13. ในการก าหนดว่าการใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเหมาะสมหรือไม่ และหากเหมาะสม ช่วงระยะเวลา

ที่ อาจเว้นก่อนท าการทดสอบการควบคุมในคร้ังใหม่ควรเป็นเท่าใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้  

(ก)  ความมีประสิทธิผลขององค์ประกอบอื่ นของการควบคุมภายใน รวมถึงสภาพแวดล้อมของ 

การควบคุม การติดตามการควบคุมของกิจการ และกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 
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(ข)  ความเสี่ ยงที่ เกิดจากลักษณะของการควบคุม รวมถึง เป็นการควบคุมโดยระบบที่ ปฏิบัติด้วย

มือหรือโดยระบบอตัโนมัติ 

 (ค)  ความมีประสทิธผิลของการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ง)  ความมีประสิทธิผลของการควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบัติโดยกิจการ รวมทั้ง

ลักษณะและขอบเขตของการไม่ปฏิบัติตามการควบคุม ซึ่ งผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบ

ในงวดก่อน  และมีการเปล่ียนแปลงบุคลากร ซึ่ งมีผลกระทบที่ มีนัยส าคัญต่อการน า 

การควบคุมไปปฏบิัติหรือไม่ 

(จ)  การไม่เปล่ียนแปลงการควบคุมบางอย่างก่อให้เกิดความเสี่ ยงเนื่ องจากสถานการณ์ที่

เปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่ 

(ฉ)  ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและขอบเขตของการให้

ความเชื่ อถือการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35) 

14. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ ยวกับ 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องมีหลักฐานของความเกี่ ยวข้อง

อย่างต่อเนื่ องของหลักฐานดังกล่าว โดยการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีการเปล่ียนแปลง 

การควบคุมที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งได้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบในงวดก่อนหรือไม่ ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชี

ต้องได้หลักฐานโดยใช้วิธีการสอบถามร่วมกับการสังเกตการณ์หรือการตรวจเอกสารหลักฐาน เพื่ อ

ยืนยันความเข้าใจเกี่ ยวกบัการควบคุมเฉพาะเร่ืองดังกล่าว และ 

(ก)  หากมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ งกระทบต่อความเกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ องของหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมในงวดปัจจุบัน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(ข)  หากไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ผู้ สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมอย่างน้อยหนึ่ งคร้ังใน 

ทุกงวดที่ สามของการตรวจสอบ และต้องทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละ

คร้ัง เพื่ อหลีกเล่ียงความเป็นไปได้ของการทดสอบทุกการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะให้

ความเชื่ อถือในการตรวจสอบปีใดปีหนึ่ ง โดยไม่มีการทดสอบการควบคุมในการตรวจสอบอีก 

2 ปีถัดมา (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37-ก39) 

การควบคุมที่ มต่ีอความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

15. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะเชื่ อถือการควบคุมที่ มีต่อความเสี่ ยง ซึ่ งผู้สอบบัญชีก าหนดให้เป็น 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมดังกล่าวในงวดปัจจุบัน 

การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

16. ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระบ่งชี้ ว่า

การควบคุมไม่มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรกต็าม การไม่พบการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ว่า 
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การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ทดสอบนั้นมีประสิทธิผล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก40) 

17. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะเชื่ อถือ ผู้สอบบัญชี

ต้องสอบถามเป็นการเฉพาะเพื่ อให้เข้าใจในประเดน็นั้น ๆ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นตามมา และ

ต้องพิจารณาว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 

(ก)  การทดสอบการควบคุมที่ ได้ท าไปนั้นได้ให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการเชื่ อถือในการควบคุม

หรือไม่ 

(ข)  การทดสอบการควบคุมเพิ่ มเติมมีความจ าเป็นหรือไม่ หรือ 

(ค)  มีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพื่ อระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่  

การตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

18. ไม่ว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ จะเป็น

อย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก47) 

19. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธกีารขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธกีารตรวจสอบเนื้อหา

สาระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48-ก51) 

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน 

20. วิธกีารตรวจสอบเนื้ อหาสาระของผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธกีารตรวจสอบที่ เกี่ ยวกบักระบวนการในการ

ปิดงบการเงินดังต่อไปนี้  

(ก) ตรวจสอบความตรงกันหรือกระทบยอดข้อมูลในงบการเงินกับบันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินไม่ว่าข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภท

ย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น  

(ข) ตรวจสอบรายการใบส าคัญทั่วไปและรายการปรับปรุงอื่ นที่ มีสาระส าคัญซึ่ งบันทกึในระหว่าง

ช่วงของการจัดท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

21. เมื่ อผู้สอบบัญชีก าหนดว่า ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ  

ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่ วิธีการตรวจสอบส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ

เพียงอย่างเดียว วิธีการตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงการทดสอบรายละเอียดไว้ด้วย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก53)  
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ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

22. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลแล้ว  

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบส าหรับช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ถึงวันสิ้นงวดโดย 

(ก) ตรวจสอบเนื้ อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมส าหรับช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ถึง 

วันสิ้นงวด หรือ 

(ข) ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเพียงพอ  

เพื่ อให้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผลในการขยายผลสรุปการตรวจสอบจากช่วงการตรวจสอบระหว่าง

กาลถึงวันสิ้นงวด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54-ก57) 

23. ถ้ามีการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยที่  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้เมื่ อมีการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ ยนการประเมินความเสี่ ยง

ที่ เกี่ ยวข้อง และลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ได้เคยวางแผนไว้ 

เพื่ อให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58) 

ความเพียงพอของการแสดงรายการในงบการเงิน 

24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่ อประเมินว่า การแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม  

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ในการประเมิน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ว่างบการเงินน าเสนอในลักษณะที่ สะท้อนให้เหน็ถึงความเหมาะสมใน 

• การจัดประเภทรายการและรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน และรายการค้าที่ เกี่ ยวข้อง 

เหตุการณ์ และเงื่ อนไข  

• การน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59) 

การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

25. จากการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินก่อนที่ จะ

สรุปผลการตรวจสอบว่า การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก60-ก61) 

26. ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการแสดงความเห็น ไม่ว่าหลักฐานนั้น

จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

27. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ในงบการเงินที่ มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพยายามให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

เพิ่ มเติม หากผู้สอบบัญชียังไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ผู้ สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไข หรือเสนอรายงานอย่างไม่แสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน 
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เอกสารหลกัฐาน 

28. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้2 

(ก)  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจ ริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับงบการเงิน และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีาร

ตรวจสอบที่ ปฏบิัติ 

(ข)  การเชื่ อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเหล่านั้นกับความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

(ค)  ผลของการตรวจสอบ รวมถึงข้อสรุปในกรณีที่ ยังมีความไม่ชัดเจน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก63) 

29. หากผู้สอบบัญชีได้วางแผนที่ จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธผิลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าบันทึกข้อสรุปที่ ได้

เกี่ ยวกับการให้ความเชื่ อถือในการควบคุมดังกล่าวที่ ได้ทดสอบในงวดก่อนไว้ในเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบ 

30. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในงบการเงินมีข้อมูลตรงกันหรือกระทบ

ยอดได้กับบันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอด 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและ

สมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื่ น 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

การตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก1. วิธีการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้อาจรวมถึง  

• การเน้นความจ าเป็นในการคงไว้ซึ่ งการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

• การมอบหมายงานตรวจสอบให้แก่ผู้ ช่วยที่ มีประสบการณ์มากกว่าหรือบุคคลผู้ที่ มีความเชี่ ยวชาญ

เฉพาะด้าน หรือการใช้ผู้เชี่ ยวชาญ 

• ให้การควบคุมดูแลที่ มากขึ้น 

• การเพิ่ มส่วนที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในการเลอืกวิธกีารตรวจสอบที่ จะใช้ต่อไป 

• การเปลี่ ยนแปลงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทั่วไป เช่น การจัดให้มีการ

ตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบระหว่างกาล 

หรือปรับเปลี่ ยนลักษณะของวิธกีารตรวจสอบเพื่ อให้ได้หลักฐานที่ น่าเชื่ อถือมากขึ้น 

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 
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ก2. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที่ ตรวจสอบ มีผลต่อการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน และ 

การตอบสนองโดยรวมของผู้สอบบัญชี เนื่ องจากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ มีประสทิธผิล อาจท าให้

ผู้ สอบบัญชีมีความเชื่ อมั่นในระดับที่ สูงขึ้ นเกี่ ยวกับการควบคุมภายในและความน่าเชื่ อถือของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากภายในกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจท าให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบบางอย่างในระหว่างกาลแทนการตรวจสอบ ณ วันสิ้นงวด อย่างไรกต็าม ข้อบกพร่องของ

สภาพแวดล้อมการควบคุมจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ไม่มีประสิทธิผลโดย 

• ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่ มากขึ้น ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบในระหว่างกาล  

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มมากขึ้นด้วยวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

• เพิ่ มจ านวนสถานประกอบการเพื่ อรวมในขอบเขตของการตรวจสอบ 

ก3. ข้อพิจารณาที่ กล่าวข้างต้นมีผลต่อการก าหนดวิธีการตรวจสอบโดยรวมของผู้ สอบบัญ ชีอย่าง 

มีนัยส าคัญ เช่น การเน้นวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ (การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ) หรือการใช้วิธีการ

ทดสอบการควบคมุควบคู่กบัวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (การใช้วิธกีารตรวจสอบร่วมกนั) เป็นต้น 

วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

ในระดบัท่ีเกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที่ไดป้ระเมินไว ้

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก4. การประเมินความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ระบุไว้ของผู้สอบบัญชีเป็น

พื้ นฐานในการพิจารณาวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมส าหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ

ต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่า 

(ก) การทดสอบการควบคุมเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถตอบสนองต่อความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้บางประเภทอย่างมปีระสทิธผิล 

(ข) การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวเหมาะสมส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้บางประเภท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่ค านึงถึงผลกระทบของการควบคุมใน 

การประเมินความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบ

บัญชีไม่พบว่ามีการควบคุมที่ มีประสิทธิผลที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

หรือเนื่ องจากการทดสอบการควบคุมอาจไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่เชื่ อถือ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ หรือ 

(ค) การใช้วิธีการตรวจสอบร่วมกนัระหว่างการทดสอบการควบคุมกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

เป็นวิธกีารที่ มีประสทิธผิล  
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อย่างไรกต็าม จากข้อก าหนดภายใต้ย่อหน้าที่  18 ไม่ว่าจะเลือกวิธีการตรวจสอบวิธีใด ผู้สอบบัญชี

ต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มสีาระส าคัญ 

ก5. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การทดสอบ 

การควบคุมหรือการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ) และประเภทของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การ

ตรวจสอบ การสงัเกตการณ์ การสอบถาม การขอค ายืนยัน การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดย

การปฏิบัติซ ้า หรือการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ) ลักษณะของวิธีการตรวจสอบเป็นสิ่ งที่ ส าคัญที่ สุดใน

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

ก6. ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบ หมายถึง เวลาที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบ หรือช่วงของเวลา

หรือวันที่ ที่ ผู้สอบบัญชีต้องการได้หลักฐานการสอบบัญชี 

ก7. ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ หมายถึง ปริมาณที่ จะปฏบิัติวิธีการตรวจสอบ เช่น ขนาดของตัวอย่าง

หรือจ านวนคร้ังที่ จะสงัเกตการณ์กจิกรรมการควบคุมหนึ่ ง ๆ 

ก8. การออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบ ซึ่ งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตขึ้นอยู่กับ และตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้ จะให้การเชื่ อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างวิธีการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีและการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  7(ก)) 

ลักษณะ 

ก9. ความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้อาจมีผลต่อวิธกีารตรวจสอบทั้งสองวิธหีรือวิธีที่ ใช้ร่วมกัน เช่น 

ในกรณีที่ ความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้มีสงู ผู้สอบบัญชีอาจยืนยันความครบถ้วนของเง่ือนไขของสัญญากับ

คู่สญัญานอกเหนือจากการตรวจเอกสาร นอกจากนั้นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่ งอาจเหมาะสมกับสิ่ งที่

ผู้ บ ริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภทมากกว่าอีกวิธีหนึ่ ง เช่น ในการตรวจสอบรายได้  

การทดสอบการควบคุมอาจเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ได้ประเมินไว้ในเร่ืองของความครบถ้วน ในขณะที่ การตรวจสอบเนื้ อหาสาระอาจเป็น

การตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ได้ประเมินไว้ใน

เร่ืองของการเกดิขึ้นจริงของรายการ 

ก10. การก าหนดลักษณะของวิธีการตรวจสอบมพีื้ นฐานจากการประเมินความเสี่ ยง เช่น ในกรณีที่ ความเสี่ ยง

ที่ ประเมินไว้อยู่ในระดับต ่าเนื่ องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการโดยมิได้ค านึงถึง 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ สอบบัญชีอาจก าหนดว่าวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวก็สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอได้  

ในอีกกรณีหนึ่ ง หากความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้อยู่ในระดับต ่า เนื่ องจากการควบคุมภายในของกิจการและ

ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะก าหนดวิธกีารตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยค านึงถึงการควบคุมดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
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ต้องทดสอบการควบคุมตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  8(ก) ตัวอย่างส าหรับกรณีดังกล่าวได้แก่ 

ประเภทของรายการที่ มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ซับซ้อน ซึ่ งถูกประมวลผลเป็นประจ าและควบคุม 

โดยระบบสารสนเทศของกจิการ 

ช่วงเวลา 

ก11. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือ  

ณ วันสิ้ นงวด หากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญสูงขึ้ น  

ผู้สอบบัญชีมักตัดสินใจว่าการใช้วิธตีรวจสอบเนื้อหาสาระในช่วงเวลาที่ ใกล้วันสิ้นงวดหรือ ณ วันสิ้นงวด 

จะมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบช่วงเวลาก่อนวันสิ้นงวด หรือปฏิบัติงานตรวจสอบในช่วงเวลาที่

ไม่ได้แจ้งไว้หรือไม่สามารถคาดเดาได้ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเลือก 

สถานประกอบการที่ ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน) ช่วงเวลาในการตรวจสอบมีความเกี่ ยวข้องโดยเฉพาะเมื่ อ

พิจารณาถึงการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต เช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ในกรณีที่ มีความ

เสี่ ยงที่ จะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนาหรือมีการบิดเบือนบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีโดย

การขยายข้อสรุปที่ ได้จากการตรวจสอบระหว่างกาลไปยังสิ้นงวดจะไม่มีประสิทธิผล 

ก12. ในอีกทางหนึ่ ง การปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ที่ มี

นัยส าคัญในช่วงเร่ิมต้นของการตรวจสอบ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 

ฝ่ายบริหาร หรือสามารถพัฒนาวิธกีารตรวจสอบที่ มีประสทิธิผลเพื่ อตอบสนองต่อประเดน็ดังกล่าว  

ก13. นอกจากนั้น วิธีการตรวจสอบบางวิธีสามารถปฏิบัติได้ ณ วันสิ้นงวดหรือภายหลังวันสิ้นงวดเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น  

• การตรวจสอบความตรงกนัหรือการกระทบยอดข้อมูลในของงบการเงินกับรายการค้าที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่า

ข้อมูลนั้นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจาก

แหล่งข้อมูลอื่ น 

• การตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ จัดท าในช่วงการจัดท างบการเงิน  

• วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ซึ่ ง ณ วันสิ้ นงวด กิจการอาจมีการท าสัญญาการขายที่  

ไม่เหมาะสม หรือรายการค้ายังไม่สามารถสรุปข้อยุติได้  

ก14. ปัจจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีอิทธพิลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

เมื่ อใด รวมถึง 

• สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• ช่วงเวลาที่ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีอยู่ (เช่น แฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์อาจมีการบันทึกข้อมูลใหม่

ทบัข้อมูลเดมิ หรือขั้นตอนที่ ต้องสงัเกตการณ์อาจกระท าได้ในบางช่วงเวลาเทา่นั้น) 

• ลักษณะของความเสี่ ยง (เช่น หากมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการท า ให้รายได้เพิ่ มสูงขึ้ น  

เพื่ อให้บรรลุรายได้ตามที่ ได้คาดการณ์ไว้ โดยการท าสัญญาขายปลอมภายหลังวันสิ้นงวด 

ผู้สอบบัญชีอาจต้องการตรวจสอบสญัญาที่ มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด) 
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• ช่วงเวลาหรือวันที่ ที่ หลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ ยวข้อง 

• ระยะเวลาในการจัดท างบการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งให้ค าอธิบาย

เกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 

การเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด 

ขอบเขต 

ก15. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบที่ จ าเป็น หลังจากได้พิจารณาถึง

ความมสีาระส าคัญ ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ และระดับของความเชื่ อมั่นที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนว่าจะ

ได้รับ ในกรณีที่ การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกันสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ใด

วัตถุประสงค์หนึ่ ง ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบแต่ละวิธีต้องพิจารณาแยกจากกัน โดยทั่วไป  

ผู้สอบบัญชีจะเพิ่ มขอบเขตของการตรวจสอบหากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญเพิ่ มขึ้ น เช่น ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต การเพิ่ มจ านวนตัวอย่างหรือการใช้วิธี

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ละเอียดมากขึ้ น อาจมีความเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ขอบเขตของการตรวจสอบที่ เพิ่ มขึ้ นจะมีประสิทธิผลกต่็อเมื่ อวิธีการตรวจสอบนั้น

สมัพันธก์บัความเสี่ ยงนั้นโดยเฉพาะ  

ก16. การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย อาจช่วยให้การทดสอบรายการที่ เป็น

อิเล็กทรอนิกส์และแฟ้มข้อมูลทางบัญชีมีความละเอียดถี่ ถ้วนมากขึ้ น ซึ่ งอาจเป็นประโยชน์เมื่ อ 

ผู้สอบบัญชีตัดสินใจปรับเปล่ียนขอบเขตการทดสอบ เช่น เมื่ อมีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต เทคนิคดังกล่าว

สามารถใช้เลือกตัวอย่างรายการจากแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลัก เรียงล าดับข้อมูลตาม

คุณลักษณะเฉพาะที่ ต้องการ หรือทดสอบประชากรทั้งหมดแทนการเลอืกตัวอย่าง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก17. ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ข้อก าหนดที่ ต้องมีเพื่ อการตรวจสอบและข้อก าหนดพิเศษ

อื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการก าหนด

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก18. ในกจิการขนาดเลก็มาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบกจิกรรมการควบคุมมากนัก หรือเอกสารของกจิการที่

แสดงถึงการมีอยู่จริงหรือการปฏิบัติการควบคุมมีอยู่จ ากัด ในกรณีดังกล่าว การตรวจสอบโดยการ

ใช้วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นหลักอาจมีประสทิธผิลกว่า อย่างไรกต็าม ในบางกรณีซึ่ งยากที่ จะ

เกิดขึ้น การไม่มีกิจกรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบอื่ นของการควบคุมอาจท าให้ผู้สอบบัญชี 

ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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ความเสี่ ยงที่ ประเมินอยู่ในเกณฑท์ี่ สงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  7(ข)) 

ก19. เมื่ อต้องการหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้นเนื่ องจากความเสี่ ยงที่ ประเมินอยู่ใน

เกณฑ์ที่ สูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่ มปริมาณของหลักฐาน หรือได้รับหลักฐานที่ มีความเกี่ ยวข้องและ

เชื่ อถือได้มากขึ้น เช่น โดยการเน้นการใช้หลักฐานจากบุคคลภายนอกหรือการได้รับหลักฐานจาก

แหล่งที่ มีความอสิระต่าง ๆ 

การทดสอบการควบคมุ 

การออกแบบและการทดสอบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก20. การทดสอบการควบคุมจะทดสอบเฉพาะการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีก าหนดว่ามีการออกแบบมาอย่าง

เหมาะสมที่ จะป้องกนั หรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หากมีการใช้การควบคุมที่ แตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาที่

ต่างกนัของช่วงเวลาที่ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมแต่ละการควบคุมแยกจากกนั 

ก21. การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมแตกต่างจากการท าความเข้าใจและ 

การประเมินการออกแบบการควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม  วิธีการ

ตรวจสอบที่ ใช้เป็นประเภทเดียวกนั ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการทดสอบความมีประสทิธผิล

ของการปฏิบัติตามการควบคุมในขณะเดียวกันกับการประเมินการออกแบบการควบคุมและ 

การน าการควบคุมไปปฏบิัตินั้นมีประสทิธภิาพ 

ก22. แม้ว่าวิธีการประเมินความเสี่ ยงบางอย่างอาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่ อเป็นการทดสอบการควบคุม

โดยเฉพาะ แต่อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม

เช่นเดียวกับการทดสอบการควบคุม ตัวอย่างของวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจ

รวมถึง 

• การสอบถามเกี่ ยวกบัการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร  

• การสงัเกตการณ์การเปรียบเทยีบระหว่างงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือนกับค่าใช้จ่ายจริงของ

ฝ่ายบริหาร 

• การตรวจสอบรายงานเกี่ ยวกับการสืบหาสาเหตุของผลต่างระหว่างยอดตามงบประมาณและ

ยอดที่ เกดิขึ้นจริง  

 วิธีการตรวจสอบดังกล่าวท าให้ทราบถึงการออกแบบเกี่ ยวกับนโยบายงบประมาณของกิจการและ

ทราบว่านโยบายดังกล่าวได้มีการน าไปปฏิบัติหรือไม่ และยังอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

ความมีประสิทธิผลของการใช้นโยบายงบประมาณเพื่ อที่ จะป้องกันหรือตรวจพบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในเรื่ องของการจัดประเภทค่าใช้จ่าย 

ก23. นอกจากนี้  ผู้ สอบบัญชีอาจออกแบบการทดสอบการควบคุมที่ จะท าควบคู่ไปกับการทดสอบ

รายละเอียดในรายการเดียวกัน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่างจาก

วัตถุประสงค์ของการทดสอบรายละเอียด แต่วัตถุประสงค์ทั้งสองสามารถบรรลุได้โดยการทดสอบ
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รายการเดียวกันไปพร้อมกัน ซึ่ งเรียกว่า การทดสอบเพื่ อบรรลุสองวัตถุประสงค์ เช่น ผู้สอบบัญชี

อาจออกแบบและประเมินผลของการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ เพื่ อพิจารณาว่าได้มีการอนุมัติหรือไม่  

ในขณะเดียวกันก็ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นเนื้ อหาสาระของรายการได้ การออกแบบและ 

การประเมินการทดสอบเพื่ อบรรลุสองวัตถุประสงค์นั้น ให้พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ของ 

การทดสอบแยกจากกนั 

ก24. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าไม่สามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระให้มีประสิทธิผล

เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้3 ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ กิจการด าเนินธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่

จัดท าหรือจัดเกบ็เอกสารประกอบรายการ นอกจากการจัดเกบ็โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  8(ข) 

หลักฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่ อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก25. ผู้ สอบบัญชีอาจต้องเพิ่ มระดับความเชื่ อมั่นในเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมให้สูงขึ้นเมื่ อผู้สอบบัญชีใช้หลักการตรวจสอบโดยเน้นเร่ืองของการทดสอบการควบคุม 

โดยเฉพาะในกรณีที่ เห็นว่า ไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ในการได้มาซึ่ งได้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธกีารตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว 

ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

วิธกีารตรวจสอบอื่ นร่วมกบัการสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ก)) 

ก26. การสอบถามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นร่วมกับการสอบถาม การสอบถามร่วมกับ 

การตรวจสอบเอกสารหรือการปฏิบัติซ ้าย่อมให้ความเชื่ อมั่ นมากกว่าการสอบถามและ  

การสงัเกตการณ์ เนื่ องจากการสงัเกตการณ์จะสมัพันธก์บัจุดเวลาที่ สงัเกตการณ์เท่านั้น 

ก27. ลักษณะของการควบคุมมีผลต่อวิธีที่ ใช้ในการตรวจสอบเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ว่า 

การควบคุมได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เช่น หากเอกสารประกอบให้หลักฐานในเร่ือง

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะรวบรวมหลักฐาน 

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมโดยการตรวจสอบเอกสาร

รายการนั้น อย่างไรกต็าม การควบคุมบางอย่างอาจไม่มีเอกสารประกอบที่ เกี่ ยวข้อง เช่น อาจไม่มี

เอกสารเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมบางอย่าง เช่น  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมการควบคุมบางประเภท เช่น กิจกรรม

การควบคุมซึ่ งปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์ดังกล่าว หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมอาจได้มาจากการสอบถามร่วมกับวิธีการอื่ น เช่น 

การสงัเกตการณ์หรือการใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  

 
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  30 
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ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

ก28. เมื่ อผู้ สอบบัญชีต้องการหลักฐานที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุม การเพิ่ มขอบเขตของการทดสอบการควบคุมอาจมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาประเดน็ดังต่อไปนี้ ร่วมกบัระดับของความเชื่ อถือในการควบคุม ในการก าหนดขอบเขตของ

การทดสอบการควบคุม  

• ความถี่ ที่ กจิการได้ปฏบิัติการควบคุมในระหว่างช่วงเวลา 

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ ผู้สอบบัญชีจะเชื่ อถือในความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุม 

• อตัราการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ ได้คาดการณ์ไว้ 

• ความเกี่ ยวข้องและความเชื่ อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จะได้รับเกี่ ยวกับความมี

ประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการทดสอบการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5304 ให้แนวปฏบิัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัขอบเขตของการทดสอบ 

ก29. เนื่ องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสม ่าเสมอ ผู้สอบบัญชี

อาจไม่จ าเป็นที่ จะต้องเพิ่ มขอบเขตการทดสอบการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติ การควบคุมที่ ท างาน

โดยอตัโนมัติจะมีลักษณะการท างานที่ สม า่เสมอเว้นแต่จะมีการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม (รวมถึงตาราง 

แฟ้มข้อมูล หรือข้อมูลถาวรอื่ นที่ ถูกน ามาใช้โดยโปรแกรม) เมื่ อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าการควบคุม

ที่ ท างานโดยอัตโนมัติท างานได้ตามที่ ก าหนดไว้ (ซึ่ งสามารถท าได้ทั้ งในเวลาที่ เร่ิมมีการน า 

การควบคุมมาปฏิบัติหรือในช่วงเวลาอื่ น) ผู้ สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมเพื่ อพิจารณาว่า 

การควบคุมมีประสทิธผิลอย่างต่อเนื่ อง การทดสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณาว่า 

• การเปล่ียนแปลงโปรแกรมจะท าได้โดยเฉพาะกรณีที่ มีการควบคุมการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม

ที่ เหมาะสม  

• โปรแกรมที่ ใช้ในการประมวลผลรายการเป็นโปรแกรมที่ ได้รับการอนุมัติ 

• การควบคุมทั่วไปที่ เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ มีประสทิธผิล  

การทดสอบดังกล่าวยังอาจรวมถึง การพิจารณาว่าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม ซึ่ งอาจเป็นในกรณี

ที่ กิจการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปโดยไม่ได้มีการปรับเปล่ียนหรือบ ารุงรักษา เช่น ผู้ สอบบัญชีอาจ

ตรวจสอบบันทึกที่ เกี่ ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อให้ได้

หลักฐานการสอบบัญชีว่าไม่มีการเข้าถึงโปรแกรมโดยผู้ ที่ ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่

ตรวจสอบ  

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี” 
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การทดสอบการควบคุมทางอ้อม (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ข)) 

ก30. ในบางสถานการณ์  อาจมีความจ าเป็นในการให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุน 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม เช่น เมื่ อผู้ สอบบัญชีตัดสินใจที่ จะทดสอบความมี

ประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อยกเว้นเกี่ ยวกับรายการขายที่ เกินกว่าวงเงินที่ ได้รับอนุมัติของ

ผู้ใช้รายงาน การสอบทานโดยผู้ใช้รายงานและการติดตามหาสาเหตุเป็นการควบคุมที่ สมัพันธ์โดยตรง

ต่อผู้ สอบบัญชี การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน (เช่น การควบคุมทั่วไปทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ) ถือเป็น “การควบคุมทางอ้อม” 

ก31. เนื่ องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสม ่าเสมอ หลักฐาน 

การสอบบัญชีเกี่ ยวกบัการน าการควบคุมระบบงานแบบอัตโนมัติไปใช้เมื่ อพิจารณาร่วมกบัหลักฐาน

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมไปปฏิบัติส าหรับการควบคุมทั่วไป

ของกิจการ (โดยเฉพาะการควบคุมการเปล่ียนแปลง) อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ครอบคลุม

เกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

ช่วงเวลาที่ ตั้งใจให้ความเชื่ อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก32. หลักฐานการสอบบัญชี ณ เวลาหนึ่ งอาจเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี เช่น  

การทดสอบการควบคุมเกี่ ยวกบัการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกจิการ ณ วันสิ้นงวดในอีกด้านหนึ่ ง 

หากผู้ สอบบัญชีตั้ งใจจะเชื่ อถือในการควบคุมหนึ่ ง ๆ ตลอดช่วงของเวลา ผู้ สอบบัญชีควรใช้ 

การทดสอบที่ สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมในช่วงเวลาที่ เกี่ ยวข้องนั้น เช่น การทดสอบการติดตามการควบคุมของกจิการ 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ข)) 

ก33. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีใดที่ ควรได้รับเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ 

การควบคุมในช่วงเวลาที่ เหลือภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาลรวมถึง 

• ความมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้  

• การควบคุมที่ ได้ทดสอบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญ 

ในการควบคุมดังกล่าวที่ เกิดขึ้นหลังจากที่ ได้ทดสอบในการตรวจสอบระหว่างกาล รวมถึง 

การเปลี่ ยนแปลงในระบบสารสนเทศ การประมวลผล และบุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความมีประสิทธผิลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่

ผู้สอบบัญชีได้รับ  

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่  

• ขอบเขตที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะลดการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเนื่ องจากการให้ความเชื่ อถือ 

ในการควบคุม 

• สภาพแวดล้อมการควบคุม  
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ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ อาจได้รับโดยการขยายการทดสอบการควบคุมให้ครอบคลุม

ช่วงเวลาที่ เหลืออยู่หรือการทดสอบการติดตามการควบคุมของกจิการ 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน

เมื่ อผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบางอย่างที่ ท าให้แน่ใจว่าหลักฐานนั้นมีความต่อเนื่ องในงวดปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบงวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติ

ท างานได้ตามที่ ก าหนดไว้ ผู้ สอบบัญชีควรได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชีเพื่ อที่ จะพิจารณาว่าม ี

การเปล่ียนแปลงในการควบคุมที่ ท างานโดยอัตโนมัติที่ มีผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของ 

ความมีประสิทธิผลของการท างานหรือไม่ เช่น การสอบถามฝ่ายบริหารและตรวจสอบร่องรอยของ

รายการ ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการเปล่ียนแปลงในการควบคุมนั้น การพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงอาจมีผลทั้งต่อการเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของหลักฐานการสอบบัญชีที่ คาดว่าจะได้รับ

เกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในงวดปัจจุบัน  

การควบคุมที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก)) 

ก36. การเปล่ียนแปลงอาจมีผลต่อความเกี่ ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในงวดก่อน  

ซึ่ งอาจท าให้หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับความเชื่ อถือที่ ต่อเนื่ องในงวดปัจจุบัน 

เช่น การเปล่ียนแปลงระบบที่ ท าให้กิจการได้รับรายงานใหม่อาจไม่มีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้อง

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในงวดก่อน อย่างไรกต็าม การเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลต่อข้อมูลที่ เกบ็

สะสมไว้หรือท าให้ข้อมูลถูกค านวณแตกต่างไปจากเดิมมีผลต่อความเกี่ ยวข้องของหลักฐาน 

การสอบบัญชีดังกล่าว 

การควบคุมที่ ไม่เปลี่ ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)) 

ก37. การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชี ว่าจะเชื่ อถือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบ 

ในงวดก่อนหรือไม่ส าหรับการควบคุมที่  

(ก) ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงไปหลังจากที่ ได้มีการทดสอบในงวดก่อน  

(ข) ไม่ใช่การควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้น ระยะเวลาที่ จะทดสอบการควบคุม

ดังกล่าวใหม่นั้ น ก็ขึ้ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพเช่นกัน อย่างไรก็ตาม  

ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยทุกปีที่ สาม ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  14(ข) 

ก38. โดยทั่วไป หากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอยู่ในระดับที่

สูงขึ้ น หรือการเชื่ อถือในการควบคุมมีสูงขึ้ น ช่วงห่างของระยะเวลาที่ จะทดสอบใหม่ก็จะสั้นลง 

ปัจจัยที่ อาจท าให้ช่วงห่างของระยะเวลาในการทดสอบใหม่ลดลง หรือก่อให้เกิดความไม่เชื่ อถือใน

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

• สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ มีข้อบกพร่อง 
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• การติดตามการควบคุมที่ มีข้อบกพร่อง 

• การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเป็นการปฏบิัติด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ 

• การเปลี่ ยนแปลงบุคลากร ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการน าการควบคุมไปปฏบิัติ 

• สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไปที่ บ่งชี้ถึงความจ าเป็นของการเปลี่ ยนแปลงการควบคุม 

• การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีข้อบกพร่อง 

ก39. เมื่ อมีการควบคุมเป็นจ านวนมากที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจเชื่ อถือในหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจาก  

การตรวจสอบในงวดก่อน การทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละคร้ังจะให้ข้อมูล

เกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลต่อเนื่ องของสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่ งมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้สอบบัญชีว่าการเชื่ อถือหลักฐานที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  16-17) 

ก40. การตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจากวิธีการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี เป็นข้อบ่งชี้ที่ หนักแน่นว่าการควบคุมภายในมีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ 

ก41. แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมยอมรับว่า อาจมีการปฏิบั ติ 

ที่ แตกต่างไปจากการควบคุมที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งการปฏิบัติที่ แตกต่างไปจากการควบคุมที่ ก าหนดไว้อาจ

มีสาเหตุมาจากปัจจัย เช่น การเปล่ียนแปลงบุคลากรหลัก ความผันผวนของปริมาณรายการตาม

ฤดูกาลที่ มีนัยส าคัญ และข้อผิดพลาดของบุคลากร อัตราการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามการควบคุม

โดยเฉพาะเมื่ อเปรียบเทียบกับอัตราที่ ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ไว้ อาจบ่งชี้ ในเร่ืองความไม่น่าเชื่ อถือ

ของการควบคุมที่ จะช่วยลดความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ผู้สอบบัญชี

ได้ประเมินไว้ 

วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก42. ย่อหน้าที่  18 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ โดยไม่ค านึงถึง

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อก าหนดนี้ สะท้อนให้เห็น

ความจริงที่ ว่า 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีเป็นการใช้ดุลยพินิจ ดังนั้น อาจไม่สามารถระบุถึง

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญได้ทั้งหมด  

(ข) มีข้อจ ากดัสบืเนื่ องเกี่ ยวกบัการควบคุมภายใน ซึ่ งรวมถึง การแทรกแซงของผู้บริหาร 

ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

ก43. ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่า 

• การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่ จะลด

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบให้อยู่ในระดับต ่าพอที่ จะยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ การประเมิน
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ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานการสอบบัญชีจากการทดสอบ 

การควบคุม 

• การทดสอบรายละเอยีดเพียงอย่างเดียวเป็นวิธทีี่ เหมาะสม 

• การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับการทดสอบรายละเอียด

เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ที่ ดีที่ สุด 

ก44. โดยทั่วไป การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการที่ เหมาะส าหรับ

รายการที่ มีปริมาณมากที่ มีแนวโน้มที่ สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

5205 ได้ให้ข้อก าหนดและแนวทางในการน าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบไปปฏบิัติในการสอบบัญชี 

ก45. ลักษณะของความเสี่ ยงและสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้มีความเกี่ ยวข้องในการออกแบบ 

การทดสอบรายละเอียด เช่น ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ ยวกับความมีอยู่จริงหรือการเกิดขึ้นจริง 

ผู้ สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากจ านวนเงินที่ รวมอยู่ในงบการเงินและรวบรวมหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ในทางกลับกัน ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ ยวกับความครบถ้วน  

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากรายการที่ คาดว่าจะรวมอยู่ในจ านวนเงินในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

และตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีอยู่ในงบการเงินจริงหรือไม่  

ก46. เนื่ องจากการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญได้

ค านึงถึงการควบคุมภายใน ดังนั้น ขอบเขตของการตรวจสอบเนื้ อหาสาระจะมากขึ้ น เมื่ อผลจาก 

การทดสอบการควบคุมไม่เป็นที่ น่าพอใจ อย่างไรกต็าม การขยายขอบเขตของการตรวจสอบจะ 

มีความเหมาะสมกต่็อเมื่ อวิธกีารตรวจสอบนั้นมีความเกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงนั้น 

ก47. ในการออกแบบการทดสอบรายละเอียด ขอบเขตของการทดสอบโดยทั่วไปถือตามแนวคิดใน 

เร่ืองขนาดของตัวอย่าง อย่างไรกต็าม ปัจจัยอื่ นยังคงเกี่ ยวข้องรวมถึงการใช้วิธีเลือกการทดสอบอื่ น

ซึ่ งอาจมีประสทิธผิลกว่า โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5006 

การพิจารณาว่าจะใช้การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก48. การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกมักมีความเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่

เกี่ ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีและส่วนอื่ นที่ เป็นเร่ืองยอดคงเหลือทางบัญชี แต่ไม่จ าเป็นต้องจ ากัด

เฉพาะเพียงยอดคงเหลือทางบัญชีเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก

เกี่ ยวกับลักษณะเง่ือนไขของข้อตกลง สัญญา หรือรายการระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก วิธีการ

ขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังอาจท าให้ได้รับหลักฐานเกี่ ยวกับการไม่เกิดขึ้ นของ

เง่ือนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การขอค ายืนยันเพื่ อยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงอื่ นที่ อาจเกี่ ยวข้องกับ 

การตัดยอดรายได้ของกิจการ สถานการณ์อื่ น ๆ ที่ วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  10 
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ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ รวมถึง 

• ยอดคงเหลือธนาคาร และข้อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัความสมัพันธก์บัธนาคาร 

• ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า และเงื่ อนไขของสญัญา 

• สนิค้าคงเหลือซึ่ งเกบ็ไว้โดยบุคคลที่ สาม ณ คลังสนิค้าทณัฑบ์นเพื่ อการผลิต หรือสนิค้าฝากขาย 

• เอกสารสิทธิในทรัพย์สนิที่ เกบ็รักษาโดยที่ ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงิน เพื่ อการรักษา

ดูแลทรัพย์สนิหรือเพื่ อเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกนั 

• เงินลงทุนที่ เกบ็รักษาดูแลโดยบุคคลที่ สาม หรือเงินลงทุนที่ ซื้ อจากนายหน้าซื้ อขาย ซึ่ งยังไม่ม ี

การส่งมอบกนั ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

• จ านวนเงินที่ เป็นหนี้กบัผู้ให้กู้  รวมถึงเง่ือนไขการช าระคืนและข้อจ ากดัที่ เกี่ ยวข้อง  

•  ยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า และเงื่ อนไขของสญัญา 

ก49. ถึงแม้ว่าการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในบางเร่ือง ยังมีสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางเร่ืองที่ การขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความเกี่ ยวข้องน้อย เช่น การขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับความสามารถในการเรียกเกบ็

หนี้ของยอดคงเหลือลูกหนี้ น้อยกว่าในเร่ืองความมีอยู่จริง 

ก50. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ ท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ ง

อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองอื่ นด้วย ตัวอย่างเช่น การขอค ายืนยันยอดคงเหลือ

ธนาคารมักรวมการขอข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินอื่ น ทั้งนี้  

ข้อพิจารณาดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะขอค ายืนยันจากบุคคล 

ภายนอกหรือไม่ 

ก51. ปัจจัยที่ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือไม่รวมถึง 

•  ความรู้ ในเร่ืองที่ ขอค ายืนยันของผู้ ให้ค ายืนยัน ผลการตอบกลับจะมีความน่าเชื่ อถือกว่า 

หากผู้ให้ค ายืนยันมีพื้นฐานความรู้ เกี่ ยวกบัข้อมูลที่ ขอค ายืนยัน 

•  ความสามารถหรือความเตม็ใจของผู้ให้ค ายืนยันในการตอบค ายืนยัน เช่น ผู้ให้ค ายืนยัน 

o  อาจไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการตอบการขอค ายืนยัน 

o  อาจพิจารณาว่าการตอบค ายืนยันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสยีเวลา  

o  อาจมีความกงัวลเกี่ ยวกบัภาระหนี้สนิในทางกฎหมายที่ อาจเกดิขึ้นจากการตอบค ายืนยัน 

o  อาจบันทกึบัญชีในสกุลเงินที่ ต่างกนั หรือ  

o  อาจด าเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ การตอบกลับการขอค ายืนยันไม่ใช่งานที่ มี

นัยส าคัญในการท างานประจ าวัน 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ให้ค ายืนยันอาจไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับแบบง่าย ๆ หรือพยายาม

ที่ จะจ ากดัความน่าเชื่ อถือของการตอบกลับ 
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•  ความเที่ ยงธรรมของผู้ ให้ค ายืนยัน หากผู้ ให้ค ายืนยันเป็นบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องกันกับ

กจิการ การตอบกลับอาจมีความน่าเชื่ อถือน้อยลง 

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก52. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ เกี่ ยวกับกระบวนการปิดงบการเงินของ 

ผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนในกระบวนการรายงานทางการเงินของกิจการและ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมลูที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก53. ย่อหน้าที่  21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเนื้อหา

สาระ ซึ่ งตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเป็นการเฉพาะ หลักฐานการสอบบัญชีในรูปแบบของ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงจากผู้ให้ค ายืนยันที่ มีความเหมาะสมอาจช่วย

ให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือในระดับสูง ซึ่ งผู้สอบบัญชีต้องการ 

ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ มีนัยส าคัญ

ไม่ว่าจะเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เช่น หากผู้สอบบัญชีระบุว่าฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้ 

ความกดดันในการท าก าไรให้เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ อาจมีความเสี่ ยงที่ ฝ่ายบริหารอาจเพิ่ ม

ยอดขายโดยการรับรู้รายได้ที่ ไม่เหมาะสมจากสัญญาการขายที่ ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ หรือการรับรู้

รายได้จากการขายก่อนการส่งมอบสินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเพื่ อยืนยันทั้งยอดคงเหลือและรายละเอียดของข้อตกลงในการขาย 

รวมถึง วันที่  สิทธิในการคืนสินค้า และเง่ือนไขการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพบว่า

การสอบถามผู้ที่ ไม่เกี่ ยวข้องทางการเงินภายในกิจการถึงการเปล่ียนแปลงของข้อตกลงในการขาย 

และเง่ือนไขการส่งมอบนั้นมีประสิทธิผลในการเสริมการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าว 

ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22-23) 

ก54. โดยส่วนใหญ่ หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ได้จากการตรวจสอบในงวด

ก่อนให้หลักฐานเพียงเลก็น้อยหรือไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีเลยส าหรับงวดปัจจุบัน อย่างไรก็

ดี มีข้อยกเว้น เช่น ความเห็นในทางกฎหมายที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ ยวกับ

โครงสร้างธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่ งไม่มีการเปล่ียนแปลงอาจมีความเกี่ ยวข้อง

ในงวดปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว การใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ได้

ท าในงวดก่อนโดยที่ หลักฐานและเนื้อหาที่ เกี่ ยวข้องไม่ได้เปล่ียนแปลงไปอาจมีความเหมาะสม ทั้งนี้  

ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีตรวจสอบในงวดปัจจุบันเพื่ อให้มั่นใจว่าเร่ืองดังกล่าวยังมีความเกี่ ยวข้องที่

ต่อเนื่ อง 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นการมีประสิทธิผลในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ

ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และเปรียบเทียบและกระทบยอดข้อมูลเกี่ ยวกับยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้นงวดกบัข้อมูลที่ สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ ณ ช่วงระหว่างกาลเพื่ อ 
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(ก) ระบุยอดที่ มีความผิดปกติ  

(ข) ตรวจสอบยอดดังกล่าว  

(ค) ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือทดสอบรายละเอียดเพื่ อทดสอบ

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ท าการตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวด 

ก56. การตรวจสอบเนื้ อสาระที่ ท าในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยไม่ใช้วิธีตรวจสอบเพิ่ มเติมในภายหลัง

จะเพิ่ มความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีอยู่  

ณ วันสิ้นงวด ความเสี่ ยงดังกล่าวเพิ่ มข้ึนหากช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่มีระยะเวลายาวขึ้น การพิจารณา

ว่าจะตรวจสอบเนื้ อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือไม่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้  

• สภาพแวดล้อมการควบคุมหรือการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความพร้อมของข้อมูลภายหลังวันที่ ตรวจสอบระหว่างกาลที่ มีความจ าเป็นต่อวิธีการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชี 

• วัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

• ลักษณะของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี และสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความสามารถของผู้ สอบบัญชีในการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระหรือการใช้วิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมที่ เหมาะสม เพื่ อให้ครอบคลุม 

ช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่เพื่ อลดความเสี่ ยงที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีอยู่  

ณ วันสิ้นงวดจะไม่ถูกตรวจพบ 

ก57. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้ อาจมีอิทธิพลต่อการพิจารณาว่าจะใช้การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวดหรือไม่ 

• ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีสามารถที่ จะ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ในเร่ืองของจ านวน ความมีนัยส าคัญโดยเปรียบเทยีบ 

และองค์ประกอบ  

• วิธีการส าหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี

ดังกล่าวในช่วงระหว่างกาลและการตัดยอดการบันทึกบัญชีที่ เหมาะสมของกิจการมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 

• ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินสามารถที่ จะให้ข้อมูลเกี่ ยวกบัยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้ นงวดและรายการในช่วงระยะเวลาที่ เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอหรือไม่เพื่ อที่ จะ

ตรวจสอบ 

(ก) รายการหรือการบันทึกที่ มีความผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ (รวมถึงรายการที่ เกิดขึ้ น  

ณ วันสิ้นงวด หรือใกล้วันสิ้นงวด)  
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(ข) สาเหตุของการผันผวนที่ มีนัยส าคัญอื่ น หรือการไม่เกดิการผันผวนตามที่ ได้คาดการณ์ไว้ 

(ค) การเปลี่ ยนแปลงขององค์ประกอบของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก58. เมื่ อผู้สอบบัญชีสรุปว่าต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหา

สาระที่ ได้เคยวางแผนไว้เพื่ อครอบคลุมระยะเวลาที่ เหลืออยู่ เนื่ องจากตรวจพบการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้ การปรับเปลี่ ยน

ดังกล่าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรือการปฏิบัติวิธีเดียวกับที่ เคยปฏิบัติในช่วงการตรวจสอบ

ระหว่างกาลส าหรับ ณ วันสิ้นงวด 

ความเพียงพอของการแสดงรายการในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก59. การประเมินความเหมาะสมของการแสดงรายการ การเตรียมการและเนื้ อหาในงบการเงินรวมถึง 

การพิจารณาค าศัพท์ที่ ใช้ให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ระดับของ

รายละเอียดที่ เปิดเผย การจัดรวมหรือการจัดแยกย่อยของจ านวนเงิน และเกณฑ์ที่ ใช้ในการก าหนด

จ านวนเงิน 

การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  25-27) 

ก60. การตรวจสอบงบการเงินเป็นกระบวนการที่ สะสมและมีการท าซ ้า เมื่ อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบ

บัญชีตามแผนงานที่ ได้วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับอาจท าให้ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียน

ลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของการตรวจสอบจากที่ ได้วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที่

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง เช่น  

• จ านวนของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ผู้สอบบัญชีตรวจพบโดยวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระอาจเปล่ียนแปลงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยงและ

อาจบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ 

• ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงข้อบกพร่องของบันทึกทางบัญชี หรือการบันทึกบัญชีที่ ขัดแย้งกับ

หลักฐานหรือไม่มีหลักฐานประกอบ 

• การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ท าในขั้นของการสอบทานข้อมูลโดยรวมอาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงของ

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ไม่พบก่อนหน้านี้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีอาจต้องประเมินแผนการตรวจสอบใหม่โดยพิจารณาจาก 

การประเมินความเสี่ ยงที่ ได้มีการพิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนส าหรับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) อธิบายถึงแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการปรับเปล่ียน 

การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี7 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 
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ก61. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสมมติได้ว่า เหตุการณ์การทุจริตหรือข้อผิดพลาดเป็นเหตุการณ์เดียวที่ เกดิขึ้น 

ดังนั้น การพิจารณาว่าการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะมีผลอย่างไรต่อความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้จึงเป็นเร่ืองส าคัญใน 

การก าหนดว่าการประเมินความเสี่ ยงยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

ก62. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้ มีอิทธิผลต่อดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีในเร่ืองหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

• ความมีนัยส าคัญของโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ และโอกาสที่ จะมีผลกระทบที่ มีสาระส าคัญต่องบการเงิน ทั้งในแต่ละรายการ

หรือเมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื่ น ๆ ที่ อาจเกดิขึ้น 

• ความมีประสิทธิผลของการตอบสนองของฝ่ายบริหารและความมีประสทิธผิลของการควบคุม

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง 

• ประสบการณ์ที่ ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ ยวกบัโอกาสของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงในเรื่ องที่ มีลักษณะคล้ายกนั 

• ผลจากการปฏิบัติวิธีตรวจสอบ รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวท าให้ทราบถึงการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดหรือไม่ 

• แหล่งข้อมูลและความเชื่ อถือได้ของข้อมูลที่ มีอยู่ 

• ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชี 

• ความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมทั้งการควบคุมภายในของกจิการ 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

ก63. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดท า

เอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ รวมถึง 

การควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของข้อมูลที่ ได้จากกิจการ และวิธีการตรวจสอบและ

เทคโนโลยีที่ ใช้ในการตรวจสอบ 


