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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาโดยเฉพาะเพื่ อให้ได้มา  

ซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

3301 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5002 และมาตรฐานการสอบบัญชีอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับ 

การตรวจสอบงบการเงินในเร่ืองที่ เกี่ ยวกับสินค้าคงเหลือ คดีความและการฟ้องร้องที่ กิจการเข้าไป 

มีส่วนเกี่ ยวข้อง และข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ

เร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

(ก) ความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือ 

(ข) ความครบถ้วนของคดีความและการฟ้องร้องที่ กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้อง  

(ค) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานให้เป็นไปตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้ก าหนด 

สินคา้คงเหลือ 

4. หากสินค้าคงเหลือมีสาระส าคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชี ต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือโดย 

(ก) การเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ เว้นแต่ในกรณีที่ ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

เพื่ อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก3) 

(1)  ประเมินแผนการตรวจนับและวิธีการของผู้บริหารที่ ใช้ในการบันทึกและการควบคุมผล

การตรวจนับสนิค้าคงเหลือของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4)  

(2)  สงัเกตการณ์ผลการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่  ก5)  

(3)  ตรวจตราสนิค้าคงเหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6)   

(4)  ทดสอบการตรวจนับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7-ก8)   

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 
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(ข) การปฏิบัติวิธีการตรวจสอบส าหรับบันทึกรายการสินค้าคงเหลือฉบับสุดท้ายของกิจการเพื่ อ

พิจารณาว่าบันทึกดังกล่าวได้แสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือจริง

หรือไม่ 

5. หากการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ถูกจัดให้มีขึ้น ณ วันอื่ นที่ ไม่ใช่วันที่ ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมจากวิธีการที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  4 เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เกี่ ยวกบัการเปลี่ ยนแปลงในสนิค้าคงเหลือระหว่างวันที่ ตรวจนับกบัวันที่ ในงบการเงิน

ว่าได้มีการบันทกึอย่างเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก11)  

6. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสัย 

ผู้สอบบัญชีต้องตรวจนับหรือสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือบางรายการในวันที่ อื่ นที่ เป็น

ทางเลือก และปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบส าหรับรายการที่ เกดิขึ้นในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว 

7. หากการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือกเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอในเร่ืองความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือ หากไม่มีความเป็นไปได้ที่ จะปฏิบัติ

วิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)3 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14)  

8. หากสินค้าคงเหลือที่ อยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของบุคคลภายนอกนั้นมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงิน ผู้ สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ือง 

ความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือดังกล่าวโดยการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรือทั้งสอง

วิธดีังต่อไปนี้  

(ก) ขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเกี่ ยวกบัจ านวนและสภาพของสินค้าคงเหลือที่ ได้เกบ็รักษาไว้

แทนกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15)  

(ข) ปฏิบัติการตรวจตราหรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นที่ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก16)  

คดีความและการฟ้องรอ้ง 

9. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่ อระบุถึงคดีความและการฟ้องร้องที่ กิจการ

เข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจท าให้เพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17-ก19)  

(ก) การสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นภายในกิจการ (กรณีที่ เกี่ ยวข้อง) รวมถึงที่ ปรึกษากฎหมาย

ภายในของกจิการ 

(ข) การสอบทานรายงานการประชุมที่ เกี่ ยวกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและเอกสารที่ โต้ตอบ

ระหว่างกจิการกบัที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ  

(ค) การสอบทานบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกบักฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20)  

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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10. หากผู้สอบบัญชีประเมินแล้วพบว่ามีการระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับคดีความหรือการฟ้องร้อง หรือเมื่ อวิธีการตรวจสอบบัญชีที่ ใช้ชี้ ให้เห็นว่า

อาจยังคงมีคดีความหรือการฟ้องร้องที่ มีสาระส าคัญรายการอื่ นอีก ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อโดยตรงไป

ยังที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการเพิ่ มเติมจากวิธีการที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

อื่ น ซึ่ งผู้สอบบัญชีต้องติดต่อโดยให้ผู้บริหารจัดท าหนังสือสอบถามและผู้สอบบัญชีเป็นผู้จัดส่งด้วย

ตนเอง โดยหนังสือดังกล่าวควรแจ้งให้ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการตอบกลับมายังผู้สอบ

บัญชีโดยตรง หากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ เนื้ อความของกฎหมายทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง ห้ามไม่ให้ 

ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการติดต่อโดยตรงกับผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบที่ เป็นทางเลือก (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก25)  

11. หาก 

(ก) ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีติดต่อหรือประชุมกับที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของ

กิจการ หรือ ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการปฏิเสธที่ จะตอบหนังสือสอบถามอย่าง

เหมาะสมหรือถูกห้ามไม่ให้ตอบหนังสือสอบถาม   

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยการ

ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่ เป็นทางเลือกได้ 

ผู้ สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเห็นในรายงานของผู้ สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

หนงัสือรบัรอง 

12. ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ตามความเหมาะสม) ให้หนังสือ

รับรองว่าผลกระทบของทุกคดีความและการฟ้องร้องเท่าที่ ทราบทั้งหมดทั้งที่ เกิดขึ้ นแล้วหรือที่  

คาดว่าจะเกดิขึ้น ซึ่ งควรน ามาพิจารณาในขณะจดัท างบการเงินได้ถูกเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชี และได้มี

การบันทกึบัญชีและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

13. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องโดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26)  

(ก) ท าความเข้าใจวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการก าหนดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน และ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27)  

(1) ประเมินว่าวิธีการดังกล่าวน่าจะมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่  

(2) ทดสอบการใช้วิธกีารดังกล่าว (ตามความเหมาะสม)  

(ข) ปฏบิัติวิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือวิธกีารตรวจสอบอื่ นที่ เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

สินคา้คงเหลือ 

การเขา้สงัเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก))  

ก1. โดยปกติ ผู้บริหารจะก าหนดวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละคร้ังเพื่ อใช้เป็นข้อมูล

พื้ นฐานในการจัดท างบการเงินและเพื่ อให้แน่ใจในความน่าเชื่ อถือของระบบสินค้าคงเหลือ

แบบต่อเนื่ องของกจิการ (กรณีที่ เกี่ ยวข้อง)  

ก2. การเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือจะเกี่ ยวข้องกบั 

• การตรวจตราสินค้าคงเหลือเพื่ อให้แน่ใจในความมีอยู่จริงและประเมินสภาพของสินค้าคงเหลือ 

และการทดสอบการตรวจนับ 

• การสังเกตการณ์การปฏิบัติตามแผนการตรวจนับของผู้บริหารและผลการปฏิบัติงานตามวิธกีาร

ที่ ใช้ในการบันทกึและการควบคุมผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ  

• การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีในเร่ืองความน่าเชื่ อถอืในวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร 

วิธีการเหล่านี้ อาจใช้เป็นวิธีการทดสอบการควบคุมหรือวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระก็ได้ ทั้งนี้  

ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี รูปแบบการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ และวิธีการ

เฉพาะเร่ืองที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ก3. เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องในการวางแผนการเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ (หรือในการออกแบบ

และการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  4-8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ) 

รวมถงึเร่ืองตามตัวอย่างดังต่อไปนี้  

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกบัสนิค้าคงเหลือ 

• ลักษณะของการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวกบัสนิค้าคงเหลือ 

• มีการก าหนดวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างเพียงพอและจัดท าเป็นแผนการตรวจนับสินค้า

คงเหลืออย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• ช่วงเวลาของการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

• กจิการมีการด ารงไว้ซึ่ งระบบสนิค้าคงเหลือแบบต่อเนื่ องหรือไม่ 

• สถานที่ จัดเกบ็สินค้าคงเหลือ รวมถึงความมีสาระส าคัญของสินค้าคงเหลือและความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในสถานที่ จัดเกบ็สินค้าคงเหลือแต่ละแห่ง 

เพื่ อใช้ในการตัดสินใจว่าควรเข้าสังเกตการณ์ ณ สถานที่ จัดเก็บสินค้าคงเหลือแห่งใดถึงจะ

เหมาะสม โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6004 มีการกล่าวถึงการเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องของ

ผู้สอบบัญชีอื่ นและอาจเกี่ ยวข้องกบัการวางแผนการเข้าสงัเกตการณ ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น”  
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หากการเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่ นดังกล่าวเป็นเร่ืองเกี่ ยวกับการเข้าสังเกตการณ์

การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ สถานที่ อื่ นอนัห่างไกล 

• ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

6205 จะมีการกล่าวถึงการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกีารของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)(1))  

ก4. เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องในการประเมินแผนการตรวจนับและวิธีการของผู้บริหารที่ ใช้ในการบันทึกและ 

การควบคุมการตรวจนับสนิค้าคงเหลือได้รวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องเหล่านี้ ไว้แล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

• การน ากิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสมมาใช้ เช่น การรวบรวมบันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

ที่ ใช้แล้ว การจัดการในส่วนของบันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่ ยังไม่ได้ใช้ วิธีการตรวจนับ 

และวิธกีารตรวจนับซ า้ 

• ความถูกต้องในการก าหนดระดับขั้นความส าเร็จของงานระหว่างท า สินค้าที่ มีการเคล่ือนไหวช้า 

สินค้าล้าสมัยหรือช ารุดเสียหาย และสินค้าที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่นสินค้า

ฝากขาย 

• วิธีการที่ ใช้ในการประมาณจ านวนสนิค้าคงเหลือ (กรณีที่ เกี่ ยวข้อง) เช่น อาจมีความจ าเป็นที่ ต้อง

ใช้การประมาณจ านวนถ่านหินที่ เกบ็ไว้เป็นกอง 

• การควบคุมเร่ืองการเคล่ือนย้ายสนิค้าคงเหลือระหว่างพื้นที่ จัดเกบ็สนิค้าและการส่งและรับสนิค้า

ก่อนและหลังวันตัดยอด 

สงัเกตการณ์ผลการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  4 (ก) (2)) 

ก5. การสังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจนับของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น วิธกีารที่ เกี่ ยวข้อง

กับการควบคุมเร่ืองการเคล่ือนย้ายสินค้าคงเหลือช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจนับ จะช่วย

ผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองแผนการตรวจนับและวิธีการตรวจนับ

ของผู้บริหารว่าได้ถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติอย่างเพียงพอ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ ง

ส าเนาของข้อมูลการตัดยอด เช่น รายละเอียดการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือ เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเร่ืองการบันทึกบัญชีส าหรับการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือ

ดังกล่าวในภายหลัง 

ตรวจตราสนิค้าคงเหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)(3)) 

ก6. การตรวจตราสินค้าคงเหลือระหว่างการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะช่วยให้ผู้สอบ

บัญชีมีความแน่ใจในความมีอยู่จริงของสนิค้าคงเหลือ (ไม่รวมถึงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในสินค้า

คงเหลือนั้น) และจะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุถึงสินค้าล้าสมัย ช ารุดเสียหาย หรือ อายุของสินค้า

คงเหลือ 

 
5
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี”  
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ทดสอบการตรวจนับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)(4)) 

ก7. การทดสอบการตรวจนับ ตัวอย่างเช่น การติดตามรายการที่ เลือกจากบันทึกการตรวจนับสินค้า

คงเหลือของผู้บริหารไปยังสินค้าคงเหลือ และการติดตามรายการที่ เลือกจากสินค้าคงเหลือไปยัง

บันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้ บริหาร จะให้หลักฐานการสอบบัญชีทั้ งที่ เกี่ ยวกับ 

ความครบถ้วนและความถูกต้องของบันทกึการตรวจนับสนิค้าคงเหลือดังกล่าว 

ก8. นอกจากการบันทึกผลการทดสอบการตรวจนับของผู้สอบบัญชีแล้ว การได้มาซึ่ งส าเนาของบันทึก

การตรวจนับสินค้าคงเหลือฉบับสมบูรณ์ของผู้บริหารจะช่วยผู้ สอบบัญชีในการปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบในภายหลังเพื่ อพิจารณาว่าบันทกึรายการสินค้าคงเหลือฉบับสุดท้ายของกิจการได้แสดง

ข้อมูลถูกต้องตรงกบัผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือจริงหรือไม่ 

การตรวจนบัสินคา้คงเหลือไดถ้กูจดัขึ้น ณ วนัอื่นทีไ่ม่ใช่วนัทีใ่นงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก9. ในทางปฏิบัติ การตรวจนับสินค้าคงเหลืออาจถูกจัดขึ้ น ณ วันใดวันหนึ่ งหรือหลายวันที่ ไม่ใช่วันที่  

ในงบการเงิน ไม่ว่าผู้บริหารจะก าหนดจ านวนสินค้าคงเหลือโดยใช้การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ประจ าปีหรือใช้การด ารงไว้ซึ่ งระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่ อง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  

ความมีประสิทธิผลของการออกแบบ การน าไปปฏิบัติจริง และการด ารงไว้ซึ่ งการควบคุมเร่ือง 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองที่ ตัดสินว่าการด าเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ  

วันใดวันหนึ่ งหรือหลายวันที่ ไม่ใช่วันที่ ในงบการเงินนั้นเหมาะสมหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330 ได้ก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ได้ปฏิบัติ

ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล6 

ก10. ในกรณีที่ ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่ องถูกด ารงไว้ ผู้ บริหารอาจปฏิบัติการตรวจนับหรือ 

การทดสอบอื่ นเพื่ อให้แน่ใจในความน่าเชื่ อถือของข้อมูลจ านวนสินค้าคงเหลือที่ ระบุอยู่ในบันทึก

สินค้าคงเหลือที่ บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่ องของกิจการ ในบางกรณี ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีอาจเป็น 

ผู้ระบุถึงผลแตกต่างระหว่างบันทกึสนิค้าคงเหลือที่ บันทกึบัญชีแบบต่อเนื่ องกับปริมาณสนิค้าคงเหลือ

ที่ มีอยู่จริงในมือ ซึ่ งผลแตกต่างดังกล่าวอาจชี้ ให้เห็นว่าการควบคุมเร่ืองการเปล่ียนแปลงในสินค้า

คงเหลือนั้นไม่ได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล 

ก11. เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งควรพิจารณาขณะออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงในจ านวนของสินค้าคงเหลือระหว่างวันที่ ตรวจนับวันใดวันหนึ่ งหรือ

หลายวันกับบันทึกรายการสินค้าคงเหลือฉบับสุดท้ายว่าได้มีการบันทึกอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

โดยรวมถึง 

• บันทกึสนิค้าคงเหลือที่ บันทกึบัญชีแบบต่อเนื่ องได้ถูกปรับปรุงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• ความน่าเชื่ อถือของบันทกึสนิค้าคงเหลือที่ บันทกึบัญชีแบบต่อเนื่ องของกจิการ 

• เหตุผลส าหรับผลต่างที่ มีนัยส าคัญระหว่างข้อมูลที่ ได้รับระหว่างการตรวจนับกับบันทกึสินค้า

คงเหลือที่ บันทกึบัญชีแบบต่อเนื่ อง 

 
6
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  22-23 
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การเขา้สงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก12. ในบางกรณี การเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลืออาจไม่สามารถท าได้ในทางปฏบิัติ ซึ่ งอาจ

เกิดจากปัจจัยบางประการ เช่น ลักษณะของสินค้าคงเหลือและสถานที่ จัดเก็บสินค้าคงเหลือ 

ตัวอย่างเช่น สนิค้าคงเหลือถูกจัดเกบ็อยู่ในสถานที่  ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการคุกคามในความปลอดภัยของ

ผู้ สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นเร่ืองความไม่สะดวกโดยทั่วไปของผู้ สอบบัญชีจะไม่มีเหตุผล 

เพียงพอที่ จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีที่ สรุปว่าการเข้าสังเกตการณ์นั้นไม่สามารถท าได้

ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้  ตามที่ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2007 ประเด็นในเร่ือง 

ความยากล าบาก ระยะเวลา หรือ ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องไม่เป็นเหตุอันสมควรให้ผู้สอบบัญชีละเว้นวิธีการ

ตรวจสอบที่ ไม่มีวิธีการตรวจสอบอื่ นมาทดแทนได้ หรือยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ให้ 

ความน่าเชื่ อถือในระดับที่ น้อยกว่าระดับที่ ท าให้เชื่ อถือได้ 

ก13. ในบางกรณี เมื่ อการเข้าสังเกตการณ์ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ วิธกีารตรวจสอบที่ เป็นทางเลือก 

เช่น การตรวจสอบเอกสารรายการขายสินค้าที่ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในงวดถัดมาเฉพาะรายการที่

ได้รับหรือซื้ อก่อนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอในเรื่ องความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือ  

ก14. อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ หมาะสมอย่าง

เพียงพอในเร่ืองความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือโดยการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ เป็น

ทางเลือก ซึ่ งในกรณีดังกล่าว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีท า 

การเปลี่ ยนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีอนัเป็นผลมาจากการถูกจ ากดัขอบเขต8 

สินคา้คงเหลือทีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูลและการควบคมุของบุคคลภายนอก 

การขอค ายืนยัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก)) 

ก15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5059 ได้มีการก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางการปฏิบัติส าหรับ

ขั้นตอนการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

วิธกีารตรวจสอบอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ข)) 

ก16. ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์  เช่น เมื่ อได้รับข้อมูลแล้วเกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับเร่ืองความซื่ อสัตย์และ 

ความเที่ ยงธรรมของบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ จะปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบอื่ น เพื่ อทดแทนหรือเพิ่ มเติมจากการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างของวิธีการ

ตรวจสอบอื่ นจะรวมถึง 

 
7
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่  ก50 
8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้าที่  13 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” 
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• การเข้าสงัเกตการณ์หรือการจัดการให้ผู้สอบบัญชีอื่ นเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ

ของบุคคลภายนอก (ถ้าสามารถท าได้ในทางปฏบิัติ) 

• การได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีอื่ นหรือรายงานจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกับ

ความเพียงพอของการควบคุมภายในของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่ อให้แน่ใจว่าสนิค้าคงเหลือ

ได้ถูกตรวจนับอย่างเหมาะสมและมีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ 

• การตรวจตราเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับสินค้าคงเหลือที่ ถืออยู่โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น 

ใบรับสนิค้าของคลังสนิค้า 

• การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ สินค้าคงเหลือได้ถูกน าไปวางไว้เป็นหลักประกนั 

คดีความและการฟ้องรอ้ง 

ความครบถว้นของคดีความและการฟ้องรอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  9)  

ก17. คดีความและการฟ้องร้องที่ กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงิน ดังนั้น รายการดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือบันทกึบัญชีในงบการเงิน 

ก18. นอกเหนือจากวิธีการที่ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่  9 ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องร่วมปฏิบัติด้วย 

เช่น การใช้ข้อมูลที่ ได้รับจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงที่ ได้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ งของการได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ เพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ตระหนักถึงคดีความ

และการฟ้องร้องที่ กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้อง 

ก19. หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับมาเพื่ อวัตถุประสงค์ในการระบุถึงคดีความและการฟ้องร้อง ซึ่ งอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญนั้น อาจให้หลักฐาน

การสอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อควรพิจารณาอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับคดีความและการฟ้องร้อง เช่น การตีราคา 

หรือ การวัดมูลค่า มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54010 ได้ก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติ

ที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้ สอบบัญชี เร่ืองคดีความและการฟ้องร้องที่ จ าเป็นต้องมี 

การประมาณการทางบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน 

การสอบทานบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกบักฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ค)) 

ก20. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตรวจสอบเอกสารต้นฉบับที่

เกี่ ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับกฎหมาย ซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของการสอบทาน

บัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกบักฎหมายของผู้สอบบัญชี 

การติดต่อไปยงัทีป่รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10-11)  

ก21. การติดต่อโดยตรงไปยังที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการจะช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องที่ มี

 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” 
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สาระส าคัญที่ อาจเกิดขึ้ นแล้วหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงินของผู้บริหาร 

รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ก22. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจติดต่อโดยตรงไปยังที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการโดยผ่าน

หนังสือสอบถามในเร่ืองทั่วไป และเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์จากการติดต่อดังกล่าว หนังสือ

สอบถามในเร่ืองทั่วไปควรร้องขอให้ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการแจ้งเร่ือง คดีความและ

การฟ้องร้องใดก็ตามที่ ที่ ปรึกษาได้รับทราบให้แก่ผู้ สอบบัญชี พร้อมทั้งการประเมินผลของคดี

ความและการฟ้องร้อง และประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

ก23. หากพิจารณาแล้วพบว่าอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่ ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการจะตอบ

หนังสือสอบถามในเร่ืองทั่วไปอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น มีเนื้ อความทางวิชาชีพ ซึ่ งห้ามที่ ปรึกษา

กฎหมายภายนอกตอบหนังสือสอบถามดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจติดต่อโดยตรงโดยผ่านหนังสือ

สอบถามในเร่ืองใดโดยเฉพาะ และเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์จากการติดต่อดังกล่าว หนังสือ

สอบถามในเรื่ องใดโดยเฉพาะควรประกอบไปด้วย 

(ก)  รายการของคดีความและการฟ้องร้อง 

(ข) การประเมินของผู้บริหารส าหรับผลของแต่ละคดีความและการฟ้องร้องตามที่ ได้ระบุไว้ และ

การประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (กรณีที่ สามารถ

ประเมินได้)  

(ค) การร้องขอให้ที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการยืนยันถึงความสมเหตุสมผลของการ

ประเมินของผู้บริหาร และให้ข้อมูลเพิ่ มเติมแก่ผู้สอบบัญชีหากที่ ปรึกษากฎหมายภายนอก

ของกิจการพิจารณารายการของคดีความและการฟ้องร้องดังกล่าวแล้วพบว่าไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถูกต้อง 

ก24. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาแล้วพบว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องประชุมกับที่ ปรึกษา

กฎหมายภายนอกของกิจการเพื่ อหารือถึงผลที่ น่าจะเป็นของคดีความหรือการฟ้องร้อง ตัวอย่าง

สถานการณ์ที่ อาจเกดิกรณีดังกล่าว เช่น 

• ผู้สอบบัญชีประเมินว่าเหตุการณ์นั้นเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

• เหตุการณ์นั้นมีความซับซ้อน 

• มีข้อโต้แย้งระหว่างผู้บริหารและที่ ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ 

โดยปกติ การประชุมดังกล่าวจ าเป็นต้องขออนุญาตจากผู้บริหารและต้องมีตัวแทนของผู้บริหาร 

เข้าร่วมประชุมด้วย 

ก25. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)11 กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดไม่ให้ลงวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงิน ดังนั้น หลักฐานการสอบบัญชี

 
11
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เกี่ ยวกบัสถานะของคดีความและการฟ้องร้องจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจได้มาโดยการ

สอบถามผู้บริหาร รวมถึงที่ ปรึกษากฎหมายภายในของกิจการที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดการ

ในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้อง ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลล่าสุดจากที่ ปรึกษากฎหมาย

ภายนอกของกจิการ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก26. กิจการอาจถูกก าหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานใน 

งบการเงิน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ส่วนความรับผิดชอบของผู้สอบ

บญัชีเกี่ ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานนั้นเป็นเร่ืองที่

เกี่ ยวข้องกับงบการเงินในภาพรวม ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องใช้วิธีการตรวจสอบ

ที่ จ าเป็นต่อการแสดงความเหน็ต่อข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานที่ แยกแสดงออกมาต่างหาก 

ความเขา้ใจในวธีิการทีผู่บ้ริหารใช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)) 

ก27. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างของเร่ืองที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจในวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ 

ในการก าหนดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ซึ่ งวิธีการดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลให้

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ได้แก่ 

• การขาย การโอน และการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน และการตัดบัญชีรายการระหว่างส่วนงาน 

• การเปรียบเทียบกับงบประมาณและผลที่ คาดการณ์ไว้อื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น ผลก าไรจาก 

การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

• การจัดสรรสนิทรัพย์และต้นทุนระหว่างส่วนงาน 

• ความสม า่เสมอกับงวดก่อน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่สม ่าเสมอ

กบังวดก่อน 


