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ISA™ 500 - หลักฐานการสอบบัญชี ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ขอ ง  International Federation 

of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน 

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม 

“แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 500 – หลักฐานการสอบบัญชี © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 – หลักฐานการสอบบัญชี © 2012 สงวน

ลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

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

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

เนื่ องจาก IFAC ได้เผยแพร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements 2018  Edition เมื่ อวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ซึ่ งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงปรับปรุ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 -

หลักฐานการสอบบัญชี (แปลจาก ISA 500, Audit Evidence) โดยปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค า

บางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที่ แรเงา) ส าหรับการตรวจสอบงบ

การเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่เนื่ องด้วยข้อก าหนดที่

ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบ

บัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกบัวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน 

Handbook 2018 Edition ของ IFAC 

mailto:Permissions@ifac.org
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 500 

หลกัฐานการสอบบญัชี 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1-2 

วันถือปฏบิัติ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

ค าจ ากดัความ 5 

ขอ้ก าหนด  

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 6 

ข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 7-9 

การเลือกรายการทดสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี 10 

ความขัดแย้งกนั หรือข้อสงสยัในความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชี 11 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ก1-ก25 

ข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ก26-ก52 

การเลือกรายการทดสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ก53-ก57 

ความขัดแย้งกนั หรือข้อสงสยัในความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชี ก58 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อธิบายเกี่ ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน 

และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลใน 

การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้ปฏิบัติกับหลักฐานการสอบบัญชีทุกประเภทที่ ได้รับระหว่าง  

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ จะเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง (เช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1) หลักฐานการสอบบัญชีที่ ควรได้รับเกี่ ยวกับเร่ือง

เฉพาะ(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)2) การใช้วิธีตรวจสอบเฉพาะเพื่ อให้ได้ 

มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5203) และการประเมินว่าได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2004 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305) 

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชี คือ การออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้สามารถได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่าง

สมเหตุสมผลในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

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

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
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ค าจ ากดัความ 

5. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) บันทึกทางบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชีคร้ังแรก และเอกสารที่ สนับสนุน 

การบันทึกทางบัญชี เช่น เช็คและบันทึกการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบแจ้งหนี้  หนังสือ

สัญญา บัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง

อื่ น ๆ ต่องบการเงินที่ ไม่ได้บันทึกรายการในสมุดรายวัน รวมทั้งบันทึกต่าง ๆ เช่น กระดาษ 

ท าการแสดงการจัดสรรต้นทุน การค านวณ การกระทบยอด และการเปิดเผยข้อมูล 

(ข) ความเหมาะสม (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดคุณภาพของหลักฐานการสอบ

บัญชีว่ามีความเกี่ ยวข้องและมีความน่าเชื่ อถือ เพื่ อใช้สนับสนุนข้อสรุปในการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี 

(ค) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปในการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชียังรวมถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวเนื่ องกับบันทึกทางบัญชีที่ ใช้ใน 

การจัดท างบการเงิน และข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ 

(ง) ผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ น ๆ

นอกเหนือจากด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ซึ่ งกจิการใช้เพื่ อช่วยในการจัดท างบการเงิน 

(จ) ความเพียงพอ (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดปริมาณของหลักฐานการสอบ

บัญชี ซึ่ งการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ต่างมีผลกระทบต่อปริมาณของหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ ต้องการ 

ขอ้ก าหนด 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก25)  

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี 

7. ในการออกแบบและใช้วิธ ีการตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องและ 

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก34)  

8. หากข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี มีการจัดท าโดยการใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงความส าคัญของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นต่อวัตถุประสงค์ของ

ผู้สอบบัญชีตามความจ าเป็น ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก37)  

(ก) ประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญนั้น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก38-ก44)  

(ข) ท าความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45-ก48)   
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(ค) ประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นในเชิงหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49)  

9. หากใช้ข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่ อถือเพียงพอตาม

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้  ตามความจ าเป็น 

(ก) การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก50-ก51)   

(ข) การประเมินว่าข้อมูลนั้นมีความแม่นย าและละเอยีดเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ 

ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดวิธีการเลือกรายการเพื่ อใช้ในการทดสอบอย่างมีประสิทธิผล เพื่ อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53-ก57)  

ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถือของหลกัฐานการสอบบญัชี 

11. ในกรณีที่  

(ก) หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาหนึ่ ง  ขัดแย้งกันกับหลักฐานที่ ได้รับจากอีก

แหล่งหนึ่ ง หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีสงสยัในความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ มเติมวิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็น เพื่ อขจัดข้อสงสยัดังกล่าว 

และต้องพิจารณาถึงผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการตรวจสอบในส่วนอื่ นด้วย (ถ้ามี) (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก58)  
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6)  

ก1. หลักฐานการสอบบัญชี เป็นเร่ืองจ าเป็นที่ ใช้สนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้ สอบบัญชี 

หลักฐานการสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ 

อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบ 

ในงวดก่อน (ท าให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้ นหรือไม่ตั้งแต่การตรวจสอบ 

งวดก่อน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน6) หรือวิธีการ

ควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้า

เดิมต่อจากงวดก่อน นอกจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกิจการแล้ว บันทึกทางบัญชีของ

กิจการ ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนั้น ข้อมูลที่ อาจใช้เป็น

หลักฐานการสอบบัญชีอาจจัดท าโดยการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร หลักฐานการสอบ

บัญชีประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและสอดคล้องกันกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึง

ข้อมูลที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ นอกจากนี้  ในบางกรณีการขาดหายไปของข้อมูล 

(เช่น การที่ ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะจัดท าค ารับรองของผู้บริหาร) กถ็ือเป็นหลักฐานการสอบบัญชี ด้วย

เช่นกนั 

ก2. งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีเพื่ อที่ จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน ประกอบด้วยการได้รับและ

ประเมินหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึง 

การตรวจสอบ การสังเกตการณ์ การขอค ายืนยัน การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดย 

การปฏิบัติซ ้า และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่ งบ่อยคร้ังอาจใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกัน 

นอกเหนือจากการสอบถาม ถึงแม้ว่าการสอบถามอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ส าคัญ และอาจให้

หลักฐานของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง แต่การสอบถามเพียงอย่างเดียวโดยปกติไม่ได้ให้หลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ เพียงพอที่ จะแสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หรือความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

ก3. ตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2007 ผู้สอบบัญชีจะได้รับความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล  

เมื่ อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลดความเสี่ ยงใน 

การสอบบัญชี (เป็นความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่ แสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ) ให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 

ก4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ ยวข้องก ัน  โดย 

ความเพียงพอเป็นการวัดปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ จ าเป็นต้องได้รับนั้นมาจากการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง (ความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ย่ิงสูง ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการกจ็ะมากขึ้ น) 

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  9 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  5 
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และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น (หลักฐานย่ิงมีคุณภาพสูง ปริมาณหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ ต้องการอาจน้อยลง) อย่างไรก็ตาม การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มากขึ้ น  

อาจไม่สามารถทดแทนได้หากหลักฐานที่ ได้รับนั้นมีคุณภาพต า่ 

ก5. ความเหมาะสม เป็นการวัดคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ เป็นความเกี่ ยวข้องและ

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้ในการสนับสนุนข้อสรุปในการแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชี ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับแหล่งที่ มาและลักษณะของหลักฐาน

การสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ที่ ได้รับหลักฐานนั้น  

ก6. มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 330 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่8 ทั้งนี้  การตัดสินว่าผู้ สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้  และ

เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปที่ มีเหตุผลในการแสดงความเห็นหรือไม่นั้น ถือเป็นเร่ืองของ 

การตัดสินใจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กล่าวถึงเร่ืองดังกล่าวใน

ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ การจัดท ารายงานทางการเงินในช่วงเวลาที่ เหมาะสม และความสมดุล

กันระหว่างประโยชน์ที่ ได้รับและต้นทุนที่ เสียไป ซึ่ งเป็นปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการตัดสินใจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

แหล่งทีม่าของหลกัฐานการสอบบญัชี  

ก7. หลักฐานการสอบบัญชีบางประเภทอาจได้รับจากการใช้วิธีการตรวจสอบโดยการทดสอบบันทึก 

ทางบัญชี เช่น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสอบทาน การทดสอบโดยการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการจัดท ารายงานทางการเงิน และการกระทบยอดโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน ซึ่ งจากการปฏิบัติ

ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดได้ว่าบันทึกทางบัญชีมีความสอดคล้องและ

ตรงกนักบังบการเงิน  

ก8. ความเชื่ อมั่นที่ มากขึ้ นโดยปกติจะได้รับจากหลักฐานที่ สอดคล้องกัน ซึ่ งได้รับจากแหล่งที่ มา 

ต่าง ๆ กนั หรือมีลักษณะของการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ แตกต่างกนัมากกว่าหลักฐานที่พิจารณาเป็นแต่

ละรายการ ตัวอย่างเช่น การหาหลักฐานเพื่ อยืนยันข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาที่ เป็นอิสระจาก

กจิการ อาจเพิ่ มความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีที่ มต่ีอหลักฐานการสอบบัญชีที่ จัดท าภายในกิจการ เช่น 

หลักฐานที่ อยู่ในบันทกึทางบัญชี รายงานการประชุม หรือ จากหนังสอืรับรองของผู้บริหาร 

ก9. ข้อมูลจากแหล่งที่ เป็นอิสระจากกิจการที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึง 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก รายงานจากนักวิเคราะห์ และข้อมูลเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  26 
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วธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชี  

ก10. ตามที่ ก าหนดและอธิบายเพิ่ มเติมไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 (ปรับปรุง) และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็นข้อสรุปอย่าง

สมเหตุสมผล เพื่ อแสดงความเหน็ต่องบการเงิน จะได้รับโดยใช้วิธกีารดังนี้  

(ก) วิธกีารประเมินความเสี่ ยง และ 

(ข) วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมอื่ น ซึ่ งประกอบด้วย 

(1) การทดสอบการควบคุม เมื่ อมาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ปฏิบัติ หรือเมื่ อผู้สอบ

บัญชีเลือกที่ จะปฏบิัติ  

(2) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งรวมถึงการทดสอบรายละเอียดของรายการและ 

ยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ก11. วิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก14-ก25 ต่อไปนี้  อาจใช้เป็นวิธีการประเมิน 

ความเสี่ ยง การทดสอบการควบคุม  หรือวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระได้ โดยขึ้ นอยู่ก ับ 

การน าไปใช้ของผู้ สอบบัญชี ตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 330 ในบางสถานการณ์ 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการตรวจสอบงวดก่อนอาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อเนื่ องกนักบัการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน9 

ก12. ลักษณะและระยะเวลาของวิธีการตรวจสอบที่ จะใช้ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ ข้อมูลทางบัญชี

และข้อมูลอื่ นอยู่ในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ หรือมีอยู่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้ น

ตัวอย่างเช่น แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ เป็นเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้ อและใบแจ้งหนี้  อาจอยู่ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ เมื่ อกิจการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจถูกลบทิ้ งหลังจากได้มีการจัดเกบ็

เอกสารเป็นข้อมูลรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อกิจการใช้ระบบประมวลผลภาพเพื่ อประโยชน์ใน 

การจัดเกบ็และอ้างองิ 

ก13. ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสบ์างประเภทอาจไม่สามารถดึงกลับมาได้หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง

แล้ว เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงและถ้าไม่มีการส ารองข้อมูลนั้นไว้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจ

จ าเป็นต้องขอให้มีการเกบ็ข้อมูลบางอย่างไว้ เพื่ อใช้ในการสอบทานหรือปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ 

ณ ช่วงเวลาที่ ข้อมูลนั้นมีอยู่ ซึ่ งเป็นผลมาจากนโยบายการจัดเกบ็ข้อมูลของกจิการ 

การตรวจสอบ 

ก14. การตรวจสอบเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกหรือเอกสาร ไม่ว่าเป็นการจัดท าจากภายในหรือ

ภายนอกกิจการ ซึ่ งอยู่ในรูปแบบของกระดาษ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ ออื่ น ๆ หรือการตรวจ

นับสินทรัพย์ การตรวจสอบบันทึกและเอกสารให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือในระดับ

ต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กบัลักษณะและแหล่งที่ มา ในกรณีที่ เป็นบันทกึและเอกสารภายใน ความน่าเชื่ อถือ

ยังขึ้นอยู่กบัความมีประสิทธิผลของการควบคุมในการจัดท าเอกสารด้วย ตัวอย่างของการตรวจสอบ

ที่ ใช้เป็นการทดสอบการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบบันทกึเพื่ อให้ได้หลักฐานการอนุมัติรายการ 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก35 
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ก15. เอกสารบางประเภทให้หลักฐานการสอบบัญชีโดยตรงเกี่ ยวกับความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น เอกสารเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น หุ้นทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบเอกสาร

เหล่านี้ อาจไม่จ าเป็นที่ จะให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ หรือมูลค่า นอกจากนี้  

การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติตาม

นโยบายการบัญชีของกจิการ เช่น การรับรู้รายได้ 

ก16. การตรวจสอบสินทรัพย์ที่ มีตัวตน อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับความมีอยู่จริง แต่

ไม่ได้แสดงถึงสิทธแิละภาระผูกพันของกิจการหรือมูลค่าของสินทรัพย์นั้น การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

แต่ละรายการ อาจท าร่วมกบัการสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

การสงัเกตการณ์ 

ก17. การสังเกตการณ์ประกอบด้วยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ ผู้ อื่ นกระท า เช่น ผู้ สอบบัญชี

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าที่ กระท าโดยพนักงานของกิจการ หรือการสังเกตการณ์การปฏิบัติตาม

การควบคุม การสังเกตการณ์ให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับผลการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ

วิธีการ แต่มีข้อจ ากัดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาที่ ท าการสังเกตการณ์เท่านั้น และถูกจ ากัดโดยข้อเทจ็จริง

ที่ ว่าการถูกสังเกตการณ์อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอน ดูมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 501 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติมในการสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ10 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

ก18. การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงใน 

รูปของเอกสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้ค ายืนยัน) ในรูปแบบของกระดาษ 

หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ ออื่ น ๆ วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้กับการยืนยันสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เป็นยอดคงเหลือทางบัญชีและข้อมูลประกอบบัญชีนั้น  อย่างไรกต็าม 

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ไม่ได้จ ากัดเฉพาะเร่ืองยอดคงเหลือของบัญชี เท่านั้ น

ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจขอค ายืนยันเกี่ ยวกับเง่ือนไขในสัญญาหรือรายการที่ กิจการมี ต่อ

บุคคลภายนอก การขอค ายืนยันอาจเป็นการสอบถามว่ามีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับสัญญา

หรือไม่ และถ้ามีการเปล่ียนแปลงนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก  

ยังใช้เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเง่ือนไขบางอย่างที่ ขาดหายไป เช่น การที่ สัญญาแนบ

ท้ายขาดหายไป ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้ รายได้ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 ส าหรับ

แนวทางเพิ่ มเติม11 

การทดสอบการค านวณ 

ก19. การทดสอบการค านวณ ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิงการค านวณใน

เอกสารและบันทกึต่าง ๆ การทดสอบการค านวณสามารถท าได้ทั้งด้วยมือหรือทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ” 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” 
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การทดสอบโดยการปฏบิัติซ า้ 

ก20. การทดสอบโดยการปฏิบัติซ ้า เกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติโดยอิสระตามขั้นตอนหรือตาม

การควบคุมซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายในของกจิการ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ก21. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ประกอบด้วยการประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ที่

มีเหตุผลระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทียบยัง

รวมถึงการสอบสวนหากจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ที่ ถูกระบุไว้ ซึ่ งขัดแย้งกัน 

กับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น หรือที่ แตกต่างไปจากจ านวนที่ คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ ดูมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 520 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติม 

การสอบถาม 

ก22. การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินจากบุคคลที่ มี

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ การสอบถามเป็นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่ งที่ ใช้กันอย่างมาก

ตลอดการตรวจสอบ โดยใช้ประกอบกบัวิธีการตรวจสอบอื่ น การสอบถามอาจท าได้ทั้งการสอบถาม

อย่างเป็นทางการที่ เป็นลายลักษณ์อักษรและการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา ซึ่ งการ

ประเมินค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถามถือเป็นส่วนหนึ่ งของวิธกีารสอบถามด้วย 

ก23. ค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถาม อาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูล ซึ่ งไม่เคยได้รับมาก่อน หรือได้รับ

ข้อมูลที่ สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น ในทางกลับกัน ค าตอบที่ ได้รับอาจให้ข้อมูลที่

แตกต่างอย่างมากจากข้อมูลอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีได้รับมาก่อน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ 

ความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม ในบางกรณี ค าตอบที่ ได้รับอาจท าให้ผู้สอบ

บัญชีต้องเปลี่ ยนแปลงวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้หรือใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นเพิ่ มเติม 

ก24. ถึงแม้บ่อยคร้ังที่ การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีสอบถามจะมีความส าคัญ แต่ในกรณีที่ เป็น 

การสอบถามเกี่ ยวกับเจตนาของผู้บริหาร ข้อมูลที่ สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าวอาจมีจ ากัด ซึ่ งในกรณีนี้  

การท าความเข้าใจประวัติของผู้บริหารเกี่ ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เหตุผลในการเลือกวิธี

ปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง และความสามารถในการติดตามการปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ ของผู้บริหาร 

อาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งสนับสนุนหลักฐานที่ ได้รับจากวิธีสอบถามได้ 

ก25. ในบางคร้ัง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นที่ ต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหาร และจาก 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) เพื่ อยืนยันค าตอบที่ ได้รับทางวาจา ดูมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 580 ส าหรับแนวทางเพิ่ มเติม12
 

 
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี  

ความเกีย่วขอ้งและความน่าเชือ่ถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก26. ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้องต้นที่ ได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่าง

การตรวจสอบ อาจรวมถึงข้อมูลจากแหล่งที่ มาอื่ น ๆ เช่น การตรวจสอบงวดก่อนส าหรับบางกรณี 

วิธกีารควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้า

เดิมต่อจากงวดก่อน และการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นบางประการภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของกิจการ) โดยความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลมีผลกระทบต่อคุณภาพของหลักฐาน 

การสอบบัญชีทั้งหมด 

ความเกี่ ยวข้อง 

ก27. ความเกี่ ยวข้อง คือ ความเชื่ อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือผลกระทบของวัตถุประสงค์ของวิธีการ

ตรวจสอบ และสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองซึ่ งอยู่ในการพิจารณาหากมีความเหมาะสม ความเกี่ ยวข้อง

ของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนดแนวทางของ 

การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบเร่ืองการแสดง 

ยอดสูงไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า การตรวจสอบยอดเจ้าหนี้การค้าที่ บันทึก

อยู่ในบัญชีจะเป็นวิธีการตรวจสอบที่ มีความเกี่ ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการตรวจสอบว่า

เจ้าหนี้ การค้าแสดงยอดต ่าไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้าหนี้ การค้า การตรวจสอบยอด

เจ้าหนี้ การค้าที่ บันทึกอยู่ในบัญชีจะเป็นวิธีตรวจสอบที่ ไม่เกี่ ยวข้อง แต่การตรวจสอบข้อมูล การจ่าย

ช าระหนี้หลังวันสิ้นงวด ใบแจ้งหนี้ ที่ ยังไม่จ่ายช าระ ใบแจ้งยอดจากเจ้าหนี้  และรายงานการรับของที่  

ไม่มหีลักฐานการสั่งซื้ อจึงจะมีความเกี่ ยวข้องมากกว่า 

ก28. การก าหนดวิธกีารตรวจสอบอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองเพียง

บางเร่ืองแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการรับช าระหนี้หลังวันสิ้นงวด 

อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีอยู่จริงและมูลค่าของลูกหนี้  แต่ไม่รวมถึงการตัดยอด 

เช่นเดียวกันกับการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ ง เช่น การมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ ไม่สามารถทดแทนหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในอีกเร่ืองหนึ่ งได้ เช่น มูลค่าของสินค้าคงเหลือนั้น แต่ในขณะเดียวกัน 

หลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ กัน หรือในรูปแบบที่ ต่างกันอาจเกี่ ยวข้องในเร่ืองเดียวกัน

กบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก29. การทดสอบการควบคุม เป็นการออกแบบการทดสอบเพื่ อประเมินความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในการป้องกัน  การตรวจพบ และการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ การออกแบบการทดสอบ 

การควบคุมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องนั้น รวมถึงการระบุถึงเง่ือนไข 

(คุณลักษณะ) ที่ แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของการควบคุม และการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่
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แสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่ ไม่เพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบการมีอยู่หรือไม่มีของ

เง่ือนไขการควบคุมดังกล่าวได้ 

ก30. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื่ อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ การตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระประกอบด้วยการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ในการออกแบบการตรวจสอบเนื้ อหาสาระจะต้องระบุ เง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่ งเป็นเง่ือนไขที่ ท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความน่าเชื่ อถือ 

ก31. ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเชื่ อถือของหลักฐาน 

การสอบบัญชีขึ้นอยู่กับแหล่งที่ มาและลักษณะของหลักฐานนั้นและขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะที่ ได้รับ

หลักฐานนั้น รวมถึงการควบคุมการจัดท าและเกบ็รักษาข้อมูลนั้น การสรุปผลอย่างกว้าง ๆ เกี่ ยวกับ

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นที่ ส าคัญ แม้ข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐาน

การสอบบัญชีจะได้รับมาจากแหล่งที่ มาภายนอกกิจการ แต่กอ็าจมีบางสถานการณ์ที่ มีผลกระทบต่อ

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ได้รับ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาภายนอกที่ เป็นอิสระอาจ

ไม่น่าเชื่ อถือหากแหล่งที่ มานั้นไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าวหรือผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารขาด

ความเที่ ยงธรรม แม้จะเป็นเร่ืองที่ รับรู้ กัน ว่ าข้อยกเว้นอาจมีอ ยู่  ลักษณะทั่ วไป เกี่ ยวกับ 

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีดังต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่ อถือเพิ่ มขึ้ น ถ้าเป็นหลักฐานที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกที่ เป็นอสิระจากกจิการ 

• หลักฐานการสอบบัญชีจากภายในกิจการย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ น  ถ้ากิจการมี 

การควบคุมที่ มีประสทิธผิล โดยเฉพาะการควบคุมการจัดท าและรักษาหลักฐานนั้น 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง (เช่น จากการสังเกตการณ์การปฏิบัติตาม

การควบคุม) ย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับเองโดยตรงหรือ 

มาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้อมอื่ น (เช่น จากการสอบถามเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม 

การควบคุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ อยู่ในรูปเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ 

จะมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานที่ ได้รับทางวาจา (เช่น การบันทึกผลการประชุมเป็น

ลายลักษณ์อกัษร มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าค ารับรองด้วยวาจาเกี่ ยวกบัเนื้อหาการประชุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นเอกสารต้นฉบับ มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าภาพถ่ายเอกสารหรือ

กระดาษโทรสาร หรือเอกสารที่ มาจากฟิล์มภาพถ่าย เอกสารดิจิตอล หรือหลักฐานที่ ถูก

เปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งความน่าเชื่ อถือนั้นขึ้ นอยู่กับการควบคุมของ 

การจัดท าและรักษาเอกสารนั้น 
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ก32. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ให้แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้ 

เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ13 

ก33. มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 240 กล่าวถึงสถานการณ์ที่ ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารอาจถูก 

ปลอมแปลง หรืออาจถูกเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ14 

ก34. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)15 ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นของผู้สอบบัญชี ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการที่ พบหรือสงสัยที่ อาจท าให้

ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวกับการท างานของผู้สอบบัญชีซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ

การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏบิัติตามดังกล่าวซึ่ งมีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่ น 

ความน่าเชือ่ถือของขอ้มูลทีจ่ดัท าโดยผูเ้ชีย่วชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก35. การจัดท างบการเงินของกิจการอาจต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญในเร่ืองที่ ไม่เกี่ ยวกับการบัญชีหรือการตรวจสอบ

บัญชี เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินมูลค่า หรือข้อมูลเกี่ ยวกับวิศวกรรม 

กิจการอาจว่าจ้างผู้ เชี่ ยวชาญดังกล่าวเพื่ อให้จัดท าข้อมูลที่ ต้องการส าหรับการจัดท างบการเงิน การที่  

ไม่สามารถใช้ผู้เชี่ ยวชาญดังกล่าวได้ในสถานการณ์ที่ จ าเป็น จะท าให้เพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก36. ถ้าข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี จัดท าจากงานของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี

จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น  

หากบุคคลหรือองค์กรหนึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในการใช้แบบจ าลองการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ที่ ไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ถ้าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวประมาณมูลค่ายุติธรรม และ

กิจการน ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือองค์กรนั้นถือเป็น

ผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  8 ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลหรือองค์กรนั้น

ให้เพียงข้อมูลราคาเกี่ ยวกับรายการที่ เป็นรายการเฉพาะแก่กิจการ และกิจการได้น าข้อมูลราคานั้น

ไปใช้ในการค านวณด้วยตนเอง หากน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้

ย่อหน้าที่  7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ซึ่ งไม่ถือเป็นการใช้งานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 

ก37. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับข้อก าหนดตามย่อหน้าที่  8 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองต่อไปนี้  

• ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในเรื่ องดังกล่าว 

• ความพร้อมของแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

 
13

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ย่อหน้าที่  5(ก) 

14
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”  

ย่อหน้าที่  14 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  9 
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• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารนั้นเป็นลูกจ้างของกจิการหรือไม่ หรือได้รับการว่าจ้างเพื่ อให้บริการ

ที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวแก่กจิการเท่านั้น 

• ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลต่องานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารเพียงใด 

• ผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐาน

วิชาชีพอื่ น หรือมาตรฐานที่ ก าหนดโดยอุตสาหกรรมอื่ นหรือไม่ 

• ลักษณะ หรือขอบเขตของการควบคุมในกจิการที่ มีต่องานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ความรู้ และประสบการณ์ ของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับความช านาญของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ฝ่ายบริหาร 

• ประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีในงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

ความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก)) 

ก38. ความรู้ความสามารถเกี่ ยวข้องกับลักษณะและระดับความเชี่ ยวชาญของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร

นั้น ขีดความสามารถเกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้ เชี่ ยวชาญนั้นจะน าความรู้ ความสามารถของตนมาใช้ 

ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เพียงใด ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถ อาจรวมถึง สถานที่  

ทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมของเวลาและทรัพยากร ความเที่ ยงธรรมเกี่ ยวข้องกับผลกระทบที่ ท า

ให้เกิดความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ อิทธิพลของบุคคลอื่ น ๆ ที่ อาจมีผลต่อ 

การตัดสินใจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจของผู้ เชี่ ยวชาญนั้น ความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ 

และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร และ การควบคุมในกิจการที่

มีต่องานของผู้ เชี่ ยวชาญ เป็นปัจจัยส าคัญต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จัดท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญของ

ฝ่ายบริหารนั้น 

ก39. ข้อมูลเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของ

ผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

• ประสบการณ์ส่วนตัวจากงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

• การปรึกษาหารือกบับุคคลผู้มีความคุ้นเคยกบังานของผู้เชี่ ยวชาญนั้น 

• ความรู้ เกี่ ยวกับคุณสมบัติของผู้ เชี่ ยวชาญ การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร  

ทางอุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการยอมรับขององค์กรภายนอกในรูปแบบ

อื่ น ๆ  

• เอกสารหรือหนังสอืของผู้เชี่ ยวชาญนั้นที่ ได้รับการตีพิมพส์ู่สาธารณะ 

• ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเอง (ถ้ามี) ซึ่ งช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ จัดท าโดยผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร 
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ก40. เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมใน 

การตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารนั้น ได้รวมถึงการที่ งานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นอยู่ภายใต้

มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่ น หรือมาตรฐานที่ ก าหนดโดย

อุตสาหกรรมอื่ นหรือไม่ เช่น จริยธรรม และข้อก าหนดของสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ

อุตสาหกรรม มาตรฐานที่ ก าหนดเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือโดยหน่วยงานที่ ออกใบอนุญาต หรือ

ข้อก าหนดต่าง ๆ โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก41. เร่ืองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง 

• ความเกี่ ยวข้องกันระหว่างความรู้ ความสามารถของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารกับงานของ

ผู้ เชี่ ยวชาญ รวมถึงความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพนั้น ตัวอย่างเช่น นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยอาจมีความเชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะในเรื่ องการประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติภัย แต่

ไม่มีความเชี่ ยวชาญพิเศษในการค านวณเงินบ านาญ 

• ความรู้ ความสามารถของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารกับข้อก าหนดทางการบัญ ชี เช่น 

ความรู้ เกี่ ยวกับข้อสมมติและวิธีการ รวมทั้งแบบจ าลอง ซึ่ งสอดคล้องกับแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• สถานการณ์ที่ ไม่คาดคิด การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่าง ๆ หรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ

จากการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าอาจมีความจ าเป็นที่ ต้องพิจารณาความรู้ ความสามารถ 

ขีดความสามารถ และความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารอีก

คร้ังหรือไม่ ในขณะที่ การตรวจสอบยังด าเนินอยู่ 

ก42. สถานการณ์บางอย่างอาจคุกคามต่อความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญ เช่น  

ความเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัว  การให้การสนับสนุน ความคุ้นเคย การที่ ท าให้ต้อง 

สอบทานงานของตนเอง และการข่มขู่ การป้องกันอาจลดการคุกคามเหล่านี้ ได้ โดยอาจเกิดขึ้นจาก

โครงสร้างภายนอก (เช่น โดยวิชาชีพของผู้เชี่ ยวชาญนั้น โดยข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ) 

หรือโดยภาวะแวดล้อมของงานของผู้เชี่ ยวชาญนั้นเอง (เช่น โดยนโยบายและวิธีการควบคุมคุณภาพ)  

ก43. ถึงแม้ว่าการป้องกันจะไม่สามารถก าจัดสถานการณ์คุกคามความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของ

ผู้ เชี่ ยวชาญให้หมดไปได้ แต่การคุกคาม เช่น การข่มขู่ให้ท าอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้นอาจมีความรุนแรง

น้อยกว่าถ้าผู้ เชี่ ยวชาญนั้นเป็นผู้ที่ กิจการว่าจ้างมาให้บริการ ไม่ใช่เป็นพนักงานของกิจการเอง และ

ประสิทธิผลของการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น นโยบายและวิธีการควบคุมคุณภาพอาจ 

มีความส าคัญมากกว่า เนื่ องจากการคุกคามความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีฐานะ

เป็นพนักงานของกิจการนั้น จะมีอยู่ตลอดเวลา ผู้ เชี่ ยวชาญที่ เป็นพนักงานของกิจการ โดยปกติจะ 

ไม่ถือว่ามีความเที่ ยงธรรมมากไปกว่าพนักงานคนอื่ น ๆ ของกจิการ 

ก44. ในการประเมินความเที่ ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ ยวชาญที่ กิจการว่าจ้างมานั้น ผู้สอบบัญชีอาจ

ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่ อาจก่อให้เกิด

สถานการณ์ที่ คุกคามต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญ และการป้องกันที่ สามารถท าได้ รวมทั้ง
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ข้อก าหนดทางวิชาชีพของผู้เชี่ ยวชาญนั้น และผู้สอบบัญชีอาจต้องประเมินว่า การป้องกันนั้นเพียงพอ

หรือไม่ ผลประโยชน์และความสัมพันธท์ี่ อาจสร้างสถานการณ์คุกคามรวมถึง 

• ผลประโยชน์ทางการเงิน 

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและความสมัพันธส่์วนตัว 

• การให้บริการด้านอื่ น ๆ  

การท าความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ข)) 

ก45. ความเข้าใจในงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร รวมถึงความเข้าใจเกี่ ยวกบัความช านาญที่ เกี่ ยวข้อง

ของผู้เชี่ ยวชาญ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความช านาญที่ เกี่ ยวข้องอาจได้รับเมื่ อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผู้สอบ

บัญชีมีความช านาญในการประเมินงานของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารหรือไม่ หรือผู้สอบบัญชี

ต้องการผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์นี้หรือไม่16 

ก46. ลักษณะต่าง ๆ ของสาขาของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารที่ เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจของ 

ผู้สอบบัญชี อาจรวมถึง 

• สาขาของผู้เชี่ ยวชาญเป็นสาขาเฉพาะด้านที่ มีส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบังานตรวจสอบหรือไม่ 

• มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่ น และข้อบังคับหรือข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

หรือไม่ 

• ข้อสมมติและวิธีการใดที่ ผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารน ามาใช้ และข้อสมมติและวิธีการดังกล่าว

เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาชีพของผู้ เชี่ ยวชาญ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดท า

รายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ลักษณะของข้อมูลภายในและภายนอก หรือข้อมูลที่ ผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารน ามาใช้ 

ก47. กรณีที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารเป็นผู้ ได้รับการว่าจ้างจากกิจการ โดยปกติจะมีจดหมายตอบ

รับงานหรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกิจการและผู้ เชี่ ยวชาญ การประเมินข้อตกลง

ดังกล่าวในการท าความเข้าใจงานของผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร อาจช่วยให้ผู้ สอบบัญชีสามารถ

ก าหนดถึงความเหมาะสมในเรื่ องต่อไปนี้  ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

• ลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานของผู้เชี่ ยวชาญ 

• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้เชี่ ยวชาญนั้น และ 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ เชี่ ยวชาญนั้น 

รวมทั้งรูปแบบของรายงานที่ ผู้เชี่ ยวชาญจะจัดท าขึ้น 

ก48. กรณีที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารเป็นพนักงานของกิจการนั้น  มีความเป็นไปได้น้อยที่ จะมีการท า

ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การสอบถามผู้ เชี่ ยวชาญและผู้บริหารคนอื่ น ๆ ในทีม อาจเป็นวิธีที่

เหมาะสมที่ สดุที่ ผู้สอบบัญชีจะสามารถท าความเข้าใจงานของผู้เชี่ ยวชาญได้ 
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การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ค)) 

ก49. ข้อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของฝ่ายบริหารในเชิงหลักฐาน

การสอบบัญชีส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึง 

• ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ ผู้ เชี่ ยวชาญพบหรือข้อสรุปความสอดคล้อง

ของเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น และเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปนั้นได้

รวมอยู่ในงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

• ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่ ใช้ ถ้างานของผู้ เชี่ ยวชาญ

เกี่ ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่ ส าคัญ  

• ความเกี่ ยวข้อง ความครบถ้วน และความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ถ้างานของผู้ เชี่ ยวชาญ

เกี่ ยวข้องกบัแหล่งข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

ขอ้มูลทีจ่ดัท าโดยกิจการและใชต้ามวตัถปุระสงค์ของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก)-(ข)) 

ก50. เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือ ข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการที่ ผู้สอบบัญชีใช้ใน

การตรวจสอบจ าเป็นจะต้องมีความครบถ้วนและถูกต้องอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ประสิทธผิล

ของการตรวจสอบบัญชีรายได้โดยใช้ราคาขายที่ ก าหนดไว้ในการบันทกึยอดขายจะได้รับผลกระทบ

จากความถูกต้องของข้อมูลราคา และความครบถ้วนและถูกต้องของปริมาณขาย เช่นเดียวกัน

กับการตรวจสอบลักษณะบางอย่าง (เช่นการอนุมัติรายการ) ของรายการจ านวนหนึ่ ง (เช่น การจ่าย

ช าระหนี้ ) ผลของการตรวจสอบจะมีความน่าเชื่ อถือน้อยลงถ้าจ านวนประชากรของรายการที่ ใช้ใน 

การเลือกรายการตรวจสอบมีไม่ครบถ้วน 

ก51. การให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว  อาจท า

ในเวลาเดียวกนักบัการใช้ข้อมูลนั้นในการตรวจสอบ โดยก าหนดให้การได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการตรวจสอบด้วย ในสถานการณ์อื่ น ๆ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวโดยการทดสอบการควบคุม

เกี่ ยวกับการจัดท าและการเก็บรักษาข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ผู้ สอบบัญชีอาจ

ตัดสนิใจใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นเพิ่ มเติมได้ 

ก52. ในบางกรณี ผู้ สอบบัญชีอาจตั้ งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการส าหรับการตรวจสอบตาม

วัตถุประสงค์อื่ น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่ จะใช้การวัดผลประกอบการของกิจการเพื่ อ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือใช้ข้อมูลที่ กิจการจัดท าเพื่ อใช้ในการติดตาม 

การปฏบิัติงาน เช่น รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ งในกรณีดังกล่าว ความเหมาะสมของหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ ได้รับ จะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ อาจไม่ถูกต้องแม่นย าหรือมีความละเอียด 

ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น วิธีวัดผลประกอบการของกิจการที่

ผู้บริหารใช้นั้น อาจไม่แม่นย าเพียงพอที่ จะใช้ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ 

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 
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ก53. วิธีการตรวจสอบที่ มีประสิทธิผลจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม ซึ่ งเมื่ อรวมกับหลักฐาน 

การสอบบัญชีอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหรือจะได้รับ จะเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีใน 

การเลือกรายการที่ จะทดสอบ ผู้ สอบบัญชี ต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่  7 ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ 

ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อีกลักษณะหนึ่ งของ

ความมีประสิทธิผล (ความเพียงพอ) คือ ความส าคัญของการพิจารณาเลือกรายการที่ จะทดสอบ 

ซึ่ งวิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการเลือกรายการทดสอบ ได้แก่ 

(ก) การเลือกทุกรายการ (การตรวจสอบร้อยละร้อย) 

(ข) การเลือกรายการแบบเจาะจง 

(ค) การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 

ความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีในการเลือกรายการ ไม่ว่าวิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์นั้น ๆ เช่น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ก าลังตรวจสอบอยู่ และความเป็นไปได้ของการน าวิธีการ

เลือกรายการต่าง ๆ มาใช้ปฏบิัติและความมีประสทิธภิาพของวิธต่ีาง ๆ เหล่านั้น 

การเลือกทุกรายการ 

ก54. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าการตรวจสอบรายการทุกรายการของประชากรที่ ประกอบเป็นกลุ่มของ

รายการบัญชีหนึ่ ง หรือยอดคงเหลือตามบัญชี (หรือกลุ่มย่อยของประชากร) เป็นเร่ืองที่ เหมาะสม

ที่ สดุ แต่โดยปกติผู้สอบบัญชีจะไม่ตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่ ทดสอบการควบคุม อย่างไรกต็าม 

ผู้ สอบบัญชีอาจตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่ เป็นการทดสอบรายละเอียดของรายการและ 

ยอดคงเหลือ ตัวอย่างที่ การตรวจสอบร้อยละร้อยอาจเหมาะสม คือ 

• ประชากรประกอบด้วยรายการที่ มีจ านวนเงินสูงเพียงไม่กี่ รายการ  

• มีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและการเลือกรายการด้วยวิธีอื่ นไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือ 

• ระบบการประมวลผลข้อมูลมีลักษณะเป็นการค านวณหรือท าซ ้าหลาย  ๆ คร้ัง ท าให้ 

การตรวจสอบร้อยละร้อยมีต้นทุนในการตรวจสอบต า่ 

การเลือกรายการแบบเจาะจง 

ก55. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง  ๆ ที่

เกี่ ยวข้อง รวมทั้งความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการ การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และลักษณะเฉพาะของประชากรที่ ทดสอบ  การใช้ดุลยพินิจ 

ในการเลือกรายการแบบเจาะจงจะต้องค านึงถึงความเสี่ ยงของตัวอย่างที่ ไม่ถูกเลือก รายการที่ เลือก

แบบเจาะจงอาจรวมถึง 

• รายการทีมี่มูลค่าสูงหรือรายการส าคัญ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจาก

ประชากรเนื่ องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงหรือมีลักษณะเฉพาะอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น รายการที่
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น่าสงสัย รายการผิดปกติ รายการที่ มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ ยง หรือรายการที่ เคยเกิด

ข้อผิดพลาด 

• ทุกรายการทีมี่จ านวนเงินสูงกว่าจ านวนทีก่ าหนดไวจ้ านวนหนึง่ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือก

ตรวจสอบรายการที่ มีมูลค่าเกนิจ านวนที่ ก าหนดไว้ เพื่ อตรวจสอบรายการที่ เป็นสดัส่วนใหญ่ของ

ยอดรวมทั้งหมดในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตามบัญชี 

• รายการทีใ่หข้อ้มูล ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่ ให้ข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ลักษณะธุรกิจ

ของกจิการ หรือลักษณะของรายการ 

ก56. การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจากรายการในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตาม

บัญชี มักเป็นวิธีการที่ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี  แต่วิธีการนี้ ไม่ใช่ 

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ผลที่ ได้จากการตรวจสอบรายการที่ เลือกโดยวิธีนี้ ไม่สามารถ

น าไปใช้สรุปผลเกี่ ยวกับประชากรทั้งหมดได้ ดังนั้น การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจึงไม่ได้

ให้หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับประชากรส่วนที่ เหลือ  

การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี 

ก57. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เป็นการออกแบบให้สามารถให้ข้อสรุปต่อประชากรทั้งหมดจาก

การทดสอบตัวอย่างที่ เลือกจากประชากรนั้น การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีอธิบายอยู่ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 53017 

ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถือของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก58. การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ กันหรือในรูปแบบต่าง ๆ กัน อาจแสดงให้เห็น

ว่าหลักฐานที่ ได้รับมาแต่ละชิ้นไม่น่าเชื่ อถือ เช่น เมื่ อหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาแหล่ง

หนึ่ งขัดแย้งกันกับที่ ได้รับมาจากอีกแหล่งหนึ่ ง ซึ่ งในกรณีนี้ อาจเป็นค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถาม

ผู้บริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่ น ที่ ขัดแย้งกัน หรือค าตอบที่ ได้รับจากการสอบถาม 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลขัดแย้งกันกับค าตอบที่ ได้รับจากผู้บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

230 มีข้อก าหนดเกี่ ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐาน ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบข้อมูลของเร่ืองที่

ส าคัญ แต่ขัดแย้งกนักบัผลสรุปสดุท้ายของการตรวจสอบ18
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
18  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  11 


