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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ได้รับการอนุมัติจาก the Public Interest Oversight 

Board (PIOB) ซึ่ งรวมถึงการติดตามกระบวนการจัดท าและพัฒนามาตรฐานและการสื่ อสารต่อ

สาธารณะ 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดมาตรฐานและให้แนวทางปฏิบัติ

เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานนี้ ได้รวมข้อก าหนดและแนวทาง

ซึ่ งอ้างอิงหรือครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 3302 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4503 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5004 และมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการประยุกต์เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังให้ข้อก าหนดและแนวทางส าหรับ

การประเมินข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้อง และข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงที่ อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี 

2. ประมาณการทางบัญชีแตกต่างกันไปได้มากในเร่ืองลักษณะและเมื่ อจ านวนเงินไม่สามารถ

สังเกตโดยตรงได้ ผู้บริหารต้องจัดท าประมาณการทางบัญชี  การวัดมูลค่าของจ านวนเงิน

ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งสะท้อนให้เห็นข้อจ ากัดสืบเนื่ องในเร่ือง

ความรู้หรือข้อมูล  ข้อจ ากัดนั้นก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจและความผันแปรในผลลัพธ์จาก 
การวัดมูลค่า  กระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวข้องกับการเลือกและประยุกต์ใช้

วิธีการที่ ใช้ ข้อสมมติและข้อมูลที่ ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้ บ ริหารและสามารถท าให้ เกิด 
ความซับซ้อนในการวัดมูลค่า  ผลกระทบจากความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัย 
ความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นที่ มีต่อการวัดมูลค่าของจ านวนเงินดังกล่าวท าให้เกิดข้อสงสัยต่อ 
การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก6, ภาคผนวก 1) 

3. แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้กบัประมาณการทางบัญชีทั้งหมด แต่ระดับของความไม่

แน่นอนของประมาณการทางบัญชีนั้นจะแตกต่างกันไปได้มาก  ลักษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของการประเมินความเสี่ ยงและการตรวจสอบเพิ่ มเติมซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้ จะแตกต่างกันไปตามความไม่แน่นอนของประมาณการและการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ประมาณการทางบัญชี

บางประเภทอาจมีความไม่แน่นอนของประมาณการต ่ามากซึ่ งขึ้นอยู่กับลักษณะของประมาณการ 

ความซับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจในการจัดท าประมาณการที่ ต ่ามาก  ส าหรับประมาณการทาง

 

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 
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บัญชีดังกล่าวนี้  วิธีการประเมินความเสี่ ยงและการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ก าหนดโดยมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้ จะไม่ถูกคาดหวังให้ครอบคลุมกว้าง  เมื่ อความไม่แน่นอนของประมาณการ

หรือความซับซ้อนหรือการใช้ดุลยพินิจสูงมาก วิธีการดังกล่าวจะถูกคาดหวังให้ครอบคลุมมาก

ย่ิงขึ้ น  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้แนวทางว่าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

สามารถวัดระดับได้อย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7) 

แนวคิดที่ส าคญัของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องแยกส าหรับประมาณการ

ทางบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ข้อสงสัยในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจมีสาระส าคัญขึ้นอยู่กับลักษณะของ

ประมาณการทางบัญชีนั้นที่ อยู่ภายใต้หรือผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจและปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย  ตามที่ ได้อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2005 ความเสี่ ยงสืบเนื่ องส าหรับสิ่ งที่

ผู้ บ ริหารได้ให้การรับรองไว้และของประเภทของรายการ  ยอดคงเหลือทางบัญชี และ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องบางเร่ืองสูงกว่าเร่ืองอื่ น ๆ ด้วยเหตุนี้  การประเมินความเสี่ ยง
สืบเนื่ องขึ้ นอยู่กับระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องกระทบต่อความเป็นไปได้หรือความมี

สาระส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงความแตกต่างกันในการวัดระดับที่

กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกับความหลากหลายในระดับของความเสี่ ยง

สบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก9, ก65-ก66, ภาคผนวก 1) 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อ้างถึงข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง) และ รหัส 330 และให้แนวทางที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเน้นถึงความส าคัญของ 

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี รวมถึง

การตัดสนิใจว่า 

• มีการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีซึ่ งผู้ สอบบัญชีถูกก าหนดให้ประเมิน 

การออกแบบและพิจารณาว่าการควบคุมนั้นได้มีการน าไปปฏบิัติหรือไม่ 

• จะทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ยังก าหนดให้ประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ในการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องค านึงว่ามีวิธกีารตรวจสอบใดเพื่ อพิจารณา

 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วตัถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” 
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ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เชื่ อถือตามแผนที่ วางไว้  ถ้าผู้สอบบัญชีไม่

ทดสอบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีไม่สามารถน าความมีประสทิธผิลของการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายในไปลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ผู้สอบบัญชีประเมินไว้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบการเงิน

บางเร่ืองได้6 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เน้นว่าวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชี (รวมถึงการ

ทดสอบการควบคุมภายในเมื่ อเหมาะสม) ต้องตอบสนองต่อเหตุของความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ และต้องค านึงถึงผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องรายการใดรายการหนึ่ ง
หรือมากกว่า รวมถงึผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี 

8. การสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง และความส าคัญ

ของเร่ืองนี้ เพิ่ มขึ้นเมื่ อประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการ

ที่ สูงกว่า หรือได้รับผลกระทบจากความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ มากกว่า รวมถึงได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น  ในท านองเดียวกัน การสังเกตและสงสัยเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเป็นสิ่ งส าคัญเมื่ อมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจากความล าเอยีงของผู้บริหารหรือจากการทุจริตเพิ่ มสงูขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11) 

9. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่าประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นสมเหตุสมผล7หรือขัดต่อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

หรือไม่ โดยประเมินจากวิธีการตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ  ส าหรับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ความสมเหตุสมผลตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในแม่บทการรายงานทางการเงินได้น ามา

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการน ามาใช้กบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก13, ก139-ก144) 

• การจัดท าประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมถึงการเลือกใช้วิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลเมื่ อ

พิจารณาตามลักษณะของประมาณการทางบัญชี ข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ของกจิการ  

• การเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมถึงการเปิดเผยเกี่ ยวกบัวิธีการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี และอธิบายลักษณะ ขอบเขต และแหล่งข้อมูลที่ มีความไม่แน่นอน

ของประมาณการ 

 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี”, ภาคผนวก 3 

7
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน”, ย่อหน้าที่  13 
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วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชีคือเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินนั้น

สมเหตุสมผลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายตามที่ แสดงไว้ดังนี้   

(ก) ประมาณการทางบัญชี หมายถึง จ านวนที่ เป็นตัวเงินซึ่ งการวัดมูลค่าให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องนั้นอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน

ของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

(ข) ค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี หมายถึง 

จ านวนหรือช่วงของจ านวน ซึ่ งจัดท าโดยผู้สอบบัญชีเพื่ อใช้ในการประเมินค่าประมาณ

แบบจุดของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15) 

(ค) ความไม่แน่นอนของประมาณการ หมายถึง ข้อสงสัยเกี่ ยวกับการขาดความแม่นย าที่

ควรมใีนการวัดมูลค่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16, ภาคผนวก 1) 

(ง) ความล าเอียงของผู้บริหาร หมายถึง การขาดความเป็นกลางของผู้บริหารในการจัดท าข้อมูล 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17) 

(จ) ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หมายถึง จ านวนที่ ผู้บริหารก าหนดขึ้นเพื่ อรับรู้หรือ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นประมาณการทางบัญชี 

(ฉ) ผลของประมาณการทางบัญชี หมายถึง จ านวนที่ เป็นตัวเงินที่ เกิดขึ้นจริงซึ่ งเกิดจากผล

จากการสิ้นสดุของรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ ง หรือหลายรายการ ซึ่ งก าหนด

ขึ้นจากประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18) 

ขอ้ก าหนด 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

13. เมื่ อท าความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของ

กิจการตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)8  ผู้สอบบัญชีต้องท า 

ความเข้าใจเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี้ ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ วิธีปฏิบัติของ

ผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจนั้นต้องปฏิบัติในขอบเขตที่ จ าเป็นเพื่ อให้สามารถให้

 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  3, 5-6,9, 11-12, 15-17 และ 20-21  
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หลักเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19-ก22) 

กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

(ก) รายการต่างๆของกิจการ รวมถึงเหตุการณ์ และเง่ือนไขอื่ นที่ อาจน าไปสู่ความจ าเป็น

หรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่ จะต้องรับรู้ หรือเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

(ข) ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี 

(รวมถึงเกณฑ์การรับรู้รายการ ปัจจัยพื้ นฐานในการวัดมูลค่า รวมทั้งข้อก าหนดในการ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง) และวิธีการที่ ผู้สอบบัญชีน ามาใช้กับ

ลักษณะและสถานการณ์ของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงรายการ 

เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขนั้นขึ้นอยู่กับหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

อย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก25) 

(ค) ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ  

ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกรอบของกฎหมายที่ สัมพันธ์กับการควบคุมดูแลอย่าง

ระมัดระวัง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26) 

(ง) ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องที่ ผู้สอบบัญชีคาดว่า

รวมอยู่ในงบการเงินของกิจการ โดยมีพื้ นฐานมาจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเร่ือง

ที่ กล่าวในย่อหน้าที่  13 (ก) – (ค) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

ระบบการควบคมุภายในของกิจการ 

(จ) ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและการก ากับดูแลที่ กิจการมีอยู่ในกระบวนการ

จัดท ารายงานทางการเงินของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก28-ก30) 

(ฉ) วิธีการที่ ผู้บริหารใช้ระบุความจ าเป็นและประยุกต์ทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีมาใช้ รวมถึงการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31) 

(ช) กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการที่ ระบุและก าหนดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก33) 

(ซ) ระบบสารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี ซึ่ งรวมถึง 

(1) ประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขที่ มีนัยส าคัญต่องบการเงินซึ่ งอาจ

น าไปสู่ความจ าเป็นหรือการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34-ก35) 

(2) ส าหรับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องดั งกล่าว 

ผู้บริหาร 
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(ก) ระบุวิธีการ ข้อสมมติ หรือแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและความจ าเป็น

ส าหรับการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้องอย่างไร เพื่ อให้เหมาะสมกับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงวิธกีารที่ ผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36-ก37) 

(1) เลือก  หรือออกแบบ และวิธีการที่ น ามาใช้  รวมถึ งการใช้

แบบจ าลอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก39) 

(2) เลือกข้อสมมติที่ ใช้ รวมถึงการพิจารณาทางเลือกและระบุ ข้อ

สมมตทิี่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40-ก43) 

(3) เลือกข้อมูลที่ ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44) 

(ข) ท าความเข้าใจระดับความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร ซึ่ งรวมถึง

การพิจารณาจากช่วงของผลจากการวัดมูลค่าที่ อาจเป็นไปได้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก45) 

(ค) ระบุความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร ซึ่ งรวมถึงการเลือก

ค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่  ก46-ก49) 

(ฌ) กจิกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ของผู้บริหาร ตามที่ ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  13 (ซ)(2) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50-ก54) 

(ญ) วิธีการที่ ผู้บริหารสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดก่อนและตอบสนองต่อ

ผลจากการสอบทานนั้น 

14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดก่อน หรือผลจากการประมาณ

ใหม่ในเวลาต่อมาตามที่ ควร (หากเป็นไปได้) เพื่ อช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงวดปัจจุบัน  ผู้ สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถึงรูปแบบของประมาณการทางบัญชีเมื่ อก าหนดลักษณะและขอบเขตของการสอบทาน 

การสอบทานดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่ น าไปสู่การตั้งค าถามต่อดุลยพินิจในการประมาณการ 

ทางบัญชีที่ ผ่านมา ซึ่ งเหมาะสมตามข้อมูลที่ ได้มาในช่วงเวลาจัดท าประมาณการดังกล่าว  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก55-ก60) 

15. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องมีทกัษะหรือความรู้ เฉพาะทางเพื่ อ

ปฏิบัติตามวิธกีารประเมินความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีหรือไม่ ต้องมีทกัษะ

หรือความรู้ เฉพาะทางเพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีหรือไม่ ต้องมีทกัษะหรือความรู้ เฉพาะ

ทางเพื่ อออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประมาณการทางบัญชีหรือไม่ หรือต้องมีทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางเพื่ อประเมินหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ ได้รับเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61-ก63) 
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การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่

ไดป้ระเมินไว ้

16. ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง)9  ผู้สอบบัญชีต้องแยกประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  ในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและในการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก64-

ก71) 

(ก) ระดับของประมาณการทางบัญชีภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการ และ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก72-ก75) 

(ข) ระดับของเร่ืองต่อไปนี้ ที่ ได้รับผลกระทบจากความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัย

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก76-ก79) 

(1) การเลือกและการน าวิธกีาร ข้อสมมติ และข้อมูลไปใช้ในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชี หรือ  

(2) การเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องใน

งบการเงิน 

17. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ระบุหรือประเมินไว้ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  16 ว่าเร่ืองใดที่

มีนัยส าคัญ10 ถ้าผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญอยู่จริง ผู้สอบบัญชีต้องท า

ความเข้าใจการควบคุมของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงนั้น11 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก80) 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้

18. ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33012 วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชี

ต้องตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ 13และต้องค านึงถึงเหตุผลสนับสนุน 

 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 และ 26 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  27 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  29 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  6-15 และ 18 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  6-7 และ 21 
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การประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีรวมถึงวิธีการอย่าง

ใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างต่อไปนี้  

(ก) การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นจนถึงวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

(ข) การทดสอบว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  22-27) 

(ค) การก าหนดค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้ สอบบัญชี (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  28-29) 

วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความต้องการหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ น่าเชื่ อถือมากขึ้ นส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ สงูขึ้น14 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติมโดยไม่อคติไปสู่การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจสอดคล้องหรือ

ไปสู่การไม่รวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจขัดแย้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก81-ก84) 

19. ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33015 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและทดสอบ

เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเม่ือ 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้ สอบบัญชีได้คาดการณ์ ว่า 

การควบคุมมีการปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิล หรือ 

(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

การทดสอบการควบคุมของผู้ สอบบัญชีดังกล่าวต้องตอบสนองต่อเหตุผลสนับสนุน 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชี ในการออกแบบและด าเนินการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ น เมื่ อผู้ สอบบัญชีได้ให้ระดับ 

ความน่าเชื่ อถือในความมีประสิทธิผลของการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ สูงขึ้น16 (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก85-ก89) 

20. วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีต้องรวมการทดสอบการควบคุมในงวดปัจจุบัน หาก

ผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะเชื่ อถือการควบคุมที่ มีต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเกี่ ยวกับประมาณ

การทางบัญชี ในกรณีที่ วิธีการตรวจสอบส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญประกอบด้วยวิธีการ

 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  9 
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ตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว วิธีการตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงการทดสอบ

เนื้อหาสาระไว้ด้วย17 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก90) 

การไดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีจากเหตุการณที์เ่กิดขึ้นจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี 

21. เมื่ อวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีรวมถึงการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีจาก

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีหรือไม่ และต้อง

พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์และเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องอื่ นในระหว่างเหตุการณ์

และวันที่ วัดมูลค่าซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของหลักฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกับ

แม่บทการรายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก91-ก93) 

การทดสอบวธีิการจดัท าประมาณการของผูบ้ริหาร 

22. เมื่ อท าการทดสอบวิธกีารจัดท าประมาณการของผู้บริหาร วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชี

ต้องรวมวิธีการที่ ออกแบบและปฏิบัติตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  23-26 เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก94) 

(ก) การเลือกและการน าวิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ และข้อมูลไปใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหาร และ 

(ข) วิธกีารที่ ผู้บริหารก าหนดค่าประมาณแบบจุดและจัดท าการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

วิธกีาร 

23. ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับวิธีการในย่อหน้าที่  22  วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของ

ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า 

(ก) วิธีการที่ เลือกนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

และหากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการที่ ใช้จากงวดก่อน วิธีการนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก95, ก97) 

(ข) การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการนั้นท าให้เกิดข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่

อาจเกดิขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก96) 

(ค) การค านวณที่ น ามาใช้เป็นไปตามวิธกีารและถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หรือไม่ 

(ง) เมื่ อมีการใช้ดุลยพินิจในการประยุกต์วิธีการของผู้บริหารเกี่ ยวกับแบบจ าลองที่ ซับซ้อน 

ต้องประเมินว่ามีการใช้ดุลยพินิจอย่างสม ่าเสมอหรือไม่ และในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก98-ก100) 

 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  15 และ 21 
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(1) การออกแบบแบบจ าลองบรรลุวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและเหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นหรือไม่ 

หากมีการเปล่ียนแปลงแบบจ าลองที่ ใช้จากปีก่อนๆ แบบจ าลองนั้ นมี 

ความเหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นหรือไม่  

(2) การปรับปรุงผลจากแบบจ าลอง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด

มูลค่าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและเหมาะสมส าหรับ

สถานการณ์นั้นหรือไม่ และ 

(จ) ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและข้อมูลที่ น ามาใช้กับวิธีการมีความน่าเชื่ อถือหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก101) 

ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ 

24. ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในย่อหน้าที่  ก22 วิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงิน

หรือไม่ และหากมีการเปล่ียนแปลงจากงวดก่อน ข้อสมมตินั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก95, ก102-ก103) 

(ข) การใช้ดุลยพินิจในการเลือกข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญนั้นท าให้เกิดข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียง

ของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก96) 

(ค) ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญมีความสอดคล้องระหว่างกันและสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ใน

ประมาณการทางบัญชีอื่ นหรือไม่ หรือสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้กับธุรกรรมอื่ นของ

กิจการหรือไม่ จากความรู้ ของผู้ สอบบัญชีที่ ได้ ในระหว่างการตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก104) และ 

(ง) ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ผู้บริหารมีความตั้งใจในการด าเนินการและมีความสามารถในการ
ด าเนินการที่ เกี่ ยวข้องนั้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก105) 

ข้อมูล 

25. ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับข้อมูลในย่อหน้าที่  22 วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของ

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ และหาก

มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ใช้จากงวดก่อน ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก95-ก106) 

(ข) การใช้ดุลยพินิจเพื่ อเลือกข้อมูลนั้นท าให้เกิดข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจ

เกดิขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก96) 

(ค) ข้อมูลนั้นเกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือส าหรับสถานการณ์นั้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก107) และ 
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(ง) ผู้บริหารท าความเข้าใจและตีความข้อมูลอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงเง่ือนไขตาม

สญัญา (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก108) 

การเลือกค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

26. ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  22 วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินว่า ผู้บริหารได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่

เหมาะสมหรือไม่ ในการ 

(ก) ท าความเข้าใจในความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109) และ 

(ข) ประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการจากการเลือกค่าประมาณแบบจุดและจากการ

จัดท าการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึ ง 

ย่อหน้าที่  ก110-ก114) 

27. เมื่ อผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท าความเข้าใจหรือประเมินความไม่

แน่นอนของประมาณการ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับและต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก115-ก117) 

(ก) ร้องขอผู้บริหารให้ใช้วิธีการอื่ นเพื่ อท าความเข้าใจในความไม่แน่นอนของประมาณการ

หรือเพื่ อประเมินเร่ืองดังกล่าวโดยการพิจารณาการเลือกค่าประมาณการแบบจุดของ

ผู้บริหารใหม่หรือการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่ ให้เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความไม่แน่นอน

ของประมาณการ และประเมิ นการตอบสนองของผู้ บ ริหารตามที่ ก ล่ าวใน 

ย่อหน้าที่  26 

(ข) หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการตอบสนองของผู้บริหารต่อการร้องขอจากผู้สอบบัญชีไม่อาจ

ประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการได้อย่างเพียงพอ ให้จัดท าค่าประมาณการ

แบบจุดหรือค่าประมาณการแบบช่วงของผู้สอบบัญชีในขอบเขตที่ สามารถปฏิบัติได้ 

ตามที่ ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  28-29 

(ค) ประเมินว่ามีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอยู่หรือไม่ และถ้ามี ได้สื่ อสารตามที่

กล่าวได้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26518 

การจดัท าค่าประมาณแบบจดุหรือค่าประมาณแบบช่วงของผูส้อบบญัชี 

28. เมื่ อผู้สอบบัญชีจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงเพื่ อประเมินค่าประมาณ

แบบจุดและการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่แน่นอนของประมาณการ 

รวมถึงเมื่ อเป็นไปตามที่ ก าหนดโดยย่อหน้าที่  27(ข)  วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของ 

ผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธีการที่ ประเมินวิธีการ ข้อสมมติ หรือข้อมูลที่ ใช้ว่าเหมาะสมในบริบท

ของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่  โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าผู้ สอบบัญชีใช้วิธีการ  

 

18
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหาร

ของกจิการ” 
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ข้อสมมติ หรือข้อมูลของผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีหรือไม่ วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมนี้ ต้อง

ออกแบบและจัดท าเพื่ อประเมินเร่ืองในย่อหน้าที่  23-25 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก118-ก123) 

29. หากผู้สอบบัญชีจัดท าค่าประมาณแบบช่วง ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) พิจารณาว่าช่วงดังกล่าวรวมจ านวนที่ สนับสนุนด้วยหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเท่านั้นและได้รับการประเมินจากผู้ สอบบัญชีว่าสมเหตุสมผลในบริบท

ของวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและข้อก าหนดอื่ นของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก124-ก125) 

(ข) ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินใน 

การอธบิายความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ขอ้พิจารณาอื่นเกีย่วกบัหลกัฐานการสอบบญัชี 

30. เมื่ อได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่ มาของข้อมูลที่

ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 500 

เมื่ อใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใน 

ย่อหน้าที่  21-29 อาจช่วยผู้ สอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของ

ผู้เชี่ ยวชาญซึ่ งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ ได้กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่  8(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500  ในการประเมินผลงานของ

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมได้รับ

ผลกระทบจากการประเมินของผู้สอบบัญชีต่อความรู้ความสามารถและความเที่ ยงธรรมของ

ผู้ เชี่ ยวชาญ ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีในลักษณะของงานที่ ท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญ  และ
ความคุ้นเคยของผู้สอบบัญชีกับความช านาญเฉพาะทางของผู้ เชี่ ยวชาญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก

126-ก132) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการทางบญัชี 

31. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี นอกเหนือจากที่ เกี่ ยวข้องกบัความไม่แน่นอนของประมาณ

การที่ ได้ประเมินไว้ตามย่อหน้าที่  26(ข) และ 29(ข) 
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ขอ้บ่งช้ีถึงความล าเอียงของผูบ้ริหารที่อาจเกิดข้ึน 

32. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจโดยผู้บริหารในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินนั้นว่ามีข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้ นหรือไม่ 

แม้ว่าข้อบ่งชี้นั้นสมเหตุสมผลในแต่ละเร่ือง  เมื่ อระบุได้ว่ามีข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่
อาจเกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบ  หากผู้บริหารมีเจตนาที่ จะบิดเบือน 

จะถือว่าความล าเอยีงของผู้บริหารเป็นการกระท าทุจริต  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก133-ก136) 

หลกัการประเมินวิธีการตรวจสอบท่ีใชโ้ดยรวม 

33. ในการปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33019 ส าหรับประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินจากวิธีการตรวจสอบที่ ได้ปฏิบัติและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก137-ก138) 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเมื่ อ

ระบุว่ามีข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้น การประเมินนั้นยังเหมาะสม

หรือไม่ 

(ข) การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงินนั้นเป็นไปตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

(ค) ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

34. ในการประเมินตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  33(ค)  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ได้รับมาไม่ว่าจะสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน20  หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มา

ซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อ 

การตรวจสอบหรือต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)21 

การพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

35. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นสมเหตุสมผล

ในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 45022 ให้แนวทางเกี่ ยวกับวิธีการจ าแนกการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของผู้สอบบัญชี 

 

19
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  25-26 

20
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  11 

21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

22
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้าที่  ก6 
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(จ าแนกเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างแท้จริง การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจาก

การใช้ดุลยพินิจ และการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากที่ ประมาณไว้หรือไม่) เพื่ อการประเมิน

ของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับ 

การแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก13, ก139-ก144) 

36. ส าหรับประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน  

(ก) ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร ผู้บริหารได้รวมการเปิดเผย

ข้อมูลนอกเหนือไปจากที่ ก าหนดเฉพาะในแม่บทซึ่ งจ าเป็นส าหรับการน าเสนอ 

งบการเงินให้ถูกต้องตามที่ ควรแล้วหรือไม่23 

(ข) ในกรณีของแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับงบการเงิน

นั้นไม่ท าให้เกดิการเข้าใจผิด ใช่หรือไม่24 

หนงัสือรบัรอง 

37. ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอหนังสือรับรองจากผู้บริหาร25 และในกรณีที่ เหมาะสมต้องร้องขอจากผู้มหีน้าที่

ในการก ากับดูแลว่า วิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นเหมาะสมเพื่ อการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ กล่าวในแม่บทการรายงานทางการเงิน  ผู้สอบบัญชียังต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ

ได้มาซึ่ งการรับรองเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ เฉพาะเจาะจง รวมถึงที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการ  

ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก145) 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

38. ในการปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)26 และมาตรฐานการสอบบัญชี 26527  

ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลหรือผู้บริหารเกี่ ยวกบับางเร่ือง  ซึ่ งรวมถึงแง่มุม

เชิงคุณภาพที่ ส าคัญในแต่ละเร่ืองของวิธีปฏิบัติทางบัญชีและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มี

นัยส าคัญของกจิการ ในการนี้  หากมีเร่ืองที่ ต้องสื่ อสารเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเหตุให้เกดิการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับ

ความไม่แน่นอนของประมาณการหรือผลของความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยความเสี่ ยง

สบืเนื่ องอื่ นต่อการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่  นอกจากนี้  

ในบางสถานการณ์ กฎหมายและข้อบังคับก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเกี่ ยวกับบางเร่ืองกับ

 

23
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  14 

24
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  19 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 

26
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” 

27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่  9 
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บุคคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือที่ ปรึกษา/ผู้ควบคุมดูแลที่ มี

ความรอบคอบที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบัสายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก146-ก148) 

เอกสารหลกัฐาน 

39. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้28 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก149-ก152) 

(ก) องค์ประกอบส าคัญต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกจิการที่ เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

(ข) การเชื่ อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้ สอบบัญชีกับความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ ง

ที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้29 และพิจารณาถึงเหตุผลที่ ท าให้เกิดการประเมิน 

ความเสี่ ยงดังกล่าวว่าเกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงสืบเนื่ องหรือความเสี่ ยงจากการควบคุม

หรือไม่ 

(ค) การตอบสนองของผู้สอบบัญชีเมื่ อผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อ

ท าความเข้าใจและประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการ 

(ง) การประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  32 

หากมีข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้นเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี 

และ 

(จ) การใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

 

 

28
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11, ก6, ก7 และ ก10 

29
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28(ข) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ตวัอยา่งของประมาณการทางบญัชี 

ก1. ตัวอย่างของประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง 

• ค่าเผื่ อสนิค้าล้าสมัย 

• ค่าเสื่ อมราคาของสนิทรัพยแ์ละอุปกรณ์ 

• การวัดมูลค่าของสนิทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

• การวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ผลลัพธข์องคดีความที่ ยังไม่สิ้นสดุ 

• ค่าเผื่ อส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้น 

• การวัดมูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาประกนัภัย 

• ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

• หนี้สนิผลประโยชน์พนักงานเมื่ อเกษียณ 

• การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

• มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ ได้รับมาจากการซื้ อธุรกิจ รวมถึงค่าความนิยม

และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ 

• การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ ใช้ได้นานหรือ สนิทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่ ถือไว้เพื่ อจ าหน่าย 

• การแลกเปลี่ ยนสนิทรัพย์หรือหนี้สนิระหว่างผู้ที่ เป็นอสิระต่อกนั 

• การรับรู้รายได้ส าหรับสญัญาระยะยาว 

วธีิการ 

ก2. วิธีการ หมายถึง เทคนิคการวัดมูลค่าที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีตามที่

กล่าวไว้ในหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่ ก าหนด ตัวอย่างเช่น วิธีการหนึ่ งที่ ยอมรับให้ใช้ในการ

จัดท าประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์คือระบุราคาเสนอซื้อสัญญา

สิทธิทางทฤษฎีโดยใช้สูตรของ Black-Scholes  วิธีการเป็นการปรับใช้เคร่ืองมือหรือ

กระบวนการค านวณ ซึ่ งบางคร้ังอ้างอิงถึงแบบจ าลองและการใช้ข้อสมมติและข้อมูล รวมทั้ง
พิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างเร่ืองเหล่านั้น 

ขอ้สมมติและขอ้มูล 

ก3. ข้อสมมติเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจบนพื้ นฐานของข้อมูลที่ มีอยู่เกี่ ยวกับเร่ือง เช่น ทางเลือก

ของอัตราดอกเบี้ย อัตราคิดลด หรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคต  

ข้อสมมติอาจถูกเลือกโดยผู้บริหารจากช่วงของทางเลือกที่ เหมาะสม  ข้อสมมติที่ จัดท าหรือระบุ
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โดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารกลายเป็นข้อสมมติของผู้บริหารเมื่ อถูกน าไปใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหาร 

ก4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ สามารถได้มาจากการ

สงัเกตโดยตรงหรือจากบุคคลซึ่ งอยู่ภายนอกกิจการ  ข้อมูลที่ ได้มาจากการใช้เทคนิควิเคราะห์

เปรียบเทียบหรือการตีความเหมือนกับข้อมูลที่ ได้มาเมื่ อเทคนิคดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ทาง

ทฤษฎีที่ ก าหนดไว้อย่างดี  ดั งนั้ นความต้องการใช้ดุลยพินิจของผู้ บ ริหารจึงน้อยลง  

นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลนั้นถือเป็นข้อสมมติ 

ก5. ตัวอย่างของข้อมูล รวมถึง 

• ราคาที่ ตกลงกนัส าหรับรายการในตลาด 

• เวลาด าเนินการหรือปริมาณของผลผลิตจากเคร่ืองจักรที่ ใช้ในกระบวนการผลิต 

• ราคาในอดีตหรือข้อตกลงอื่ นที่ รวมอยู่ในสัญญา เช่น อัตราดอกเบี้ ยตามสัญญา ตารางการ

จ่ายช าระ และเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ 

• ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้า เช่น ประมาณการเชิงเศรษฐกิจหรือผลก าไรซึ่ งได้รับจาก

แหล่งข้อมูลภายนอก 

• อัตราดอกเบี้ ยในอนาคตที่ ก าหนดโดยใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วงจากอัตราดอกเบี้ยใน

อนาคต (ข้อมูลที่ ได้มา) 

ก6. ข้อมูลได้มาจากแหล่งที่ มาหลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจ 

• เกดิขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร 

• ได้รับจากระบบทั้งที่ อยู่ในหรือนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทย่อย 

• สงัเกตเหน็ได้จากสญัญา 

• สงัเกตเหน็ได้จากประกาศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ 

การวดัระดบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก7. ตัวอย่างของย่อหน้าที่ ให้แนวทางว่าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สามารถใช้วัด

ระดับได้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  ก20 – ก22, ก63, ก67 และ ก84 

แนวคิดที่ส าคญัของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

ปัจจยัความเสีย่งสืบเนือ่ง (อา้งถึงย่อหนา้ที ่4)  

ก8. ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องเป็นรูปแบบของเง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่า

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงก่อนการพิจารณาการควบคุม

ภายใน  ภาคผนวก 1 อธิบายเพิ่ มเติมถึงลักษณะของปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องดังกล่าวและ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยนั้นในบริบทของการจัดท าประมาณการทางบัญชีและ  

การแสดงรายการในงบการเงิน 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 18 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ก9. นอกจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อนหรือ

การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อาจรวมถึง

ประมาณการทางบัญชีที่ อยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจาก 

• การเปล่ียนแปลงในลักษณะหรือสถานการณ์ของรายการในงบการเงินที่ เกี่ ยงข้อง หรือ

การเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่ งอาจท าให้ม ี

ความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธกีาร ข้อสมมติ หรือข้อมูลที่ ใช้จดัท าประมาณการทางบัญชี 

• ข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือ

การทุจริตในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ความเสีย่งจากการควบคุม (อา้งถึงย่อหนา้ที ่6) 

ก10. ข้อพิจารณาที่ ส าคัญส าหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ คือ ประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมที่

ผู้สอบบัญชีตั้งใจจะเชื่ อถือและขอบเขตที่ การควบคุมตอบสนองต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ได้

ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า

การควบคุมได้ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิผลและได้น าไปปฏิบัติสนับสนุนความคาดหวัง

เกี่ ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการพิจารณาว่าจะทดสอบการควบคุม

นั้นหรือไม่ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่8) 

ก11. ย่อหน้าที่  ก60, ก95, ก96, ก137 และ ก139 เป็นตัวอย่างของย่อหน้าที่ อธิบายถึงวิธีที่

ผู้ สอบบัญชีใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ย่อหน้าที่  ก152 ให้แนวทาง

เกี่ ยวกบัวิธกีารจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชี และรวมถึงตัวอย่างของย่อหน้าที่ ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ซึ่ งเอกสาร

หลักฐานจะให้หลักฐานแสดงการใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

แนวคิดของ “ความสมเหตุสมผล” (อา้งถึงย่อหนา้ที ่9, 35) 

ก12. ข้อพิจารณาอื่ นที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึง 

• ข้อมูลและข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีนั้นมีความสอดคล้องระหว่าง

กนัและสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ในประมาณการทางบัญชีอื่ นหรือไม่ หรือสอดคล้องกับ

ข้อสมมติที่ ใช้กบัธุรกรรมอื่ นของกจิการหรือไม่ 
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• การประมาณการทางบัญชีค านึงถึงข้อมูลที่ เหมาะสมตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ 

ก13. ค าว่า “ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม” ในย่อหน้าที่  9 หมายถึง การกระท าที่ ไม่แค่เพียงปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินแต่รวมถึงการตระหนักถึงการใช้ดุลยพินิจที่

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของเกณฑใ์นการวัดมูลค่าตามที่ ระบุในแม่บทดังกล่าว 

ค าจ ากดัความ 

ประมาณการทางบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ก)) 

ก14. ประมาณการทางบัญชีเป็นจ านวนที่ เป็นตัวเงินซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการหรือ

ยอดคงเหลือทางบัญชีที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงิน  ประมาณการทางบัญชียังรวมถึง

จ านวนที่ เป็นตัวเงินซึ่ งรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลหรือซึ่ งใช้ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการรับรู้

หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชี 

ค่าประมาณแบบจุดของผูส้อบบญัชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผูส้อบบญัช ี(อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ข)) 

ก15. ค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีอาจน าไปใช้เพื่ อ

ประเมินประมาณการทางบัญชีโดยตรง (ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินหลายประเภท) หรือโดยอ้อม (ตัวอย่างเช่น จ านวนที่
น าไปใช้เป็นข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญส าหรับประมาณการทางบัญชี)  ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการที่

คล้ายคลึงกันในการก าหนดจ านวนหรือช่วงของจ านวนที่ ใช้ในการประเมินจ านวนที่ ไม่เป็น 

ตัวเงินของข้อมูลหรือข้อสมมติ (ตัวอย่างเช่น ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย)์ 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ค)) 

ก16. ประมาณการทางบัญชีทุกรายการไม่จ าเป็นต้องมีความไม่แน่นอนของประมาณการที่ ระดับสูง

เสมอไป ตัวอย่างเช่น บางรายการในงบการเงินอาจมีตลาดซื้อง่ายขายคล่องซึ่ งให้ข้อมูลราคาที่

หาได้ทั่วไปและเชื่ อถือได้จากการซื้อขายที่ เกดิขึ้นจริง  อย่างไรกต็าม แม้ว่าวิธกีารวัดมูลค่าและ

ข้อมูลจะมีความชัดเจน ความไม่แน่นอนของประมาณการกอ็าจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การ

ประเมินมูลค่าตราสารทางการเงินที่ อ้างอิงในตลาดซื้ อง่ายขายคล่องในราคาตลาดที่ ระบุไว้นั้น

อาจต้องมีการปรับปรุง หากการถือตราสารนั้นมีนัยส าคัญต่อตลาดหรือมีข้อจ ากดัในการซื้อขาย  

นอกจากนั้น สภาพเศรษฐกจิโดยทั่วไปในขณะนั้น เช่น สภาวะของตลาดที่ ไม่มีสภาพคล่องอาจ

กระทบต่อความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ความล าเอียงของผูบ้ริหาร (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ง)) 

ก17. แม่บทการรายงานทางการเงินมักจะเรียกร้องให้มีความเป็นกลาง คือ ปราศจากความล าเอียง  

ซึ่ งการที่ ต้องใช้ความคิดเหน็ท าให้ต้องมีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและท าให้เกดิข้อสงสยัถึง

ความล าเอียงทั้งที่ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้บริหาร (ตัวอย่างเช่น ผลจากการโน้มน้าวเพื่ อให้
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บรรลุตามเป้าหมายก าไรที่ ต้องการหรืออัตราส่วนเงินกองทุนที่ ต้องการ) ข้อสงสัยถึง 

ความล าเอียงของผู้ บริหารต่อประมาณการทางบัญชีนั้นเพิ่ มขึ้ นตามขอบเขตของการใช้ 

ดุลยพินิจในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ผลของประมาณการทางบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(จ)) 

ก18. ตามลักษณะของประมาณการทางบัญชีนั้น บางรายการไม่มีผลของประมาณการทางบัญชีที่

เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   ตัวอย่างเช่น 

ประมาณการทางบัญชีอาจขึ้นอยู่กับการรับรู้ ของผู้ ร่วมตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น ราคาที่ รับรู้

เมื่ อขายสินทรัพย์หรือเมื่ อโอนหนี้ สินอาจแตกต่างจากประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องซึ่ ง

จัดท า ณ วันที่ ในรายงาน เพราะการรับรู้ เกี่ ยวกบัมูลค่าของผู้ ร่วมตลาดมีการเปล่ียนแปลงตาม
เวลาที่ ผ่านไป 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

การท าความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่13) 

ก19. ย่อหน้าที่  11–24 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจบางเร่ืองเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึง 

การควบคุมภายในของกิจการ  ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

นี้ เกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้ นกับประมาณการทางบัญชีและใช้เป็นพื้ นฐานส าหรับ

พัฒนาข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ต่อได้ 

การวัดระดับ 

ก20. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง 

ความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ

เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ อาจขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ แต่ละเร่ืองนั้นน ามาใช้กับ

สถานการณ์ในระดับที่ มากขึ้นหรือน้อยลง  ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายการหรือเหตุการณ์

และเง่ือนไขอื่ นที่ ท าให้เกิดความจ าเป็นที่ จะต้องมีประมาณการทางบัญชีเพียงเล็กน้อย 

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ประยุกต์ใช้จึงอาจไม่ซับซ้อนและอาจไม่มี

ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  นอกจากนั้นประมาณการทางบัญชีอาจไม่ต้อง

มีข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและกระบวนการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจซับซ้อน  

น้อยกว่า  ในสถานการณ์นี้  ประมาณการทางบัญชีอาจอยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจาก

ความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยความเสี่ ยง

สืบเนื่ องอื่ นในระดับที่ น้อยกว่า และอาจมีการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบที่

น้อยกว่า  หากเป็นเช่นนั้นวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีอาจครอบคลุมน้อยกว่า

และส่วนมากเป็นการสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบที่ เหมาะสมต่องบการเงินและ

การใช้วิธเีดินตามผังทางเดินเอกสารในกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 
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ก21. ในทางกลับกันประมาณการทางบัญชีอาจต้องมีข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญของผู้บริหารและ

กระบวนการในการจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจซับซ้อนและเกี่ ยวข้องกับการใช้

แบบจ าลองที่ ซับซ้อน นอกจากนั้นกิจการอาจมีระบบสารสนเทศที่ ซับซ้อนและมีการควบคุม

ภายในเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีจ านวนมาก  ในสถานการณ์นี้  ประมาณการทางบัญชี

อาจอยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน  

การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นในระดับที่ สูงกว่า  หากเป็นเช่นนั้นลักษณะ

หรือระยะเวลาของวิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างและครอบค ลุม

มากกว่าสถานการณ์ในย่อหน้าที่  ก20 

ก22. ข้อพิจารณาต่อไปนี้อาจเกี่ ยวข้องกับกจิการที่ มีการด าเนินธุรกจิเพียงแบบง่ายๆ ซึ่ งอาจรวมถึง

กจิการขนาดเลก็หลายแห่ง 

• กระบวนการเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีอาจไม่ซับซ้อนเพราะธุรกรรมไม่ซับซ้อนหรือ 

ประมาณการที่ ก าหนดขึ้นอาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการที่ ต า่กว่า 

• ประมาณการทางบัญชีอาจเกิดขึ้ นภายนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทย่อย 

การควบคุมภายในเกี่ ยวกับการจัดท าประมาณการนั้นอาจมีจ านวนไม่มากและเจ้าของ

กจิการมักมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญต่อการพิจารณานั้น เมื่ อระบุความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและพิจารณาความเสี่ ยงจากความล าเอียงของ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องน าบทบาทของเจ้าของกิจการในการจัดท าประมาณ

การทางบัญชีมาพิจารณา 

กจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

รายการ เหตุการณ์ หรือเงื่ อนไขของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ก)) 

ก23. การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ ท าให้ทราบว่ามีความจ าเป็นหรือมีการเปล่ียนแปลงที่ จะต้อง

มีประมาณการทางบัญชี ซึ่ งอาจรวมถึง 

• กจิการมีรายการใหม่หรือไม่ 

• เง่ือนไขของรายการเปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่ 

• เหตุการณ์หรือเงื่ อนไขใหม่ได้เกดิขึ้นหรือไม่ 

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ข)) 

ก24. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินช่วยผู้สอบบัญชีใน

การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ว่าผู้บริหารน าข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีมาประยุกต์ใช้อย่างไร และช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้

ว่าผู้บริหารประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  ความเข้าใจนี้ ยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการ

สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเมื่ อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ส าคัญ
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และเป็นที่ ยอมรับตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องนั้น ไม่เป็นวิธี ปฏิบัติที่

เหมาะสมที่ สดุภายใต้สถานการณ์เฉพาะส าหรับกจิการ30 

ก25. การได้มาซึ่ งความเข้าใจนี้  ผู้สอบบัญชีอาจค้นหาเพื่ อให้เข้าใจว่า 

• แม่บทการรายงานทางการเงิน 

o มีการก าหนดเง่ือนไขบางประการในการรับรู้ รายการ หรือวิธีการวัดมูลค่าส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

o มีการระบุถึงเง่ือนไขบางประการ ซึ่ งอนุญาตหรือก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการอ้างถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ จะด าเนินการ

บางอย่างเกี่ ยวกบัสินทรัพย์หรือหนี้สนิ 

o มีการระบุข้อก าหนดหรือข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ซึ่ งรวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ข้อสมมติ หรือที่ มาของความไม่แน่นอน

ของประมาณการเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

• การเปล่ียนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินท าให้เกิดการเปล่ียนนโยบายการบัญชี

ของกจิการเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี  

ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ค)) 

ก26. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทาง

บัญชี (ถ้ามี) อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุกรอบของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น 

กรอบของกฎหมายที่ ก าหนดโดยผู้ควบคุมดูแลที่ มีความรอบคอบของอุตสาหกรรมธนาคาร

หรือประกนัภัย) และการระบุว่ากรอบของกฎหมายดังกล่าวนั้น 

• ระบุเง่ือนไขส าหรับการรับรู้ รายการ หรือวิธีการวัดมูลค่าส าหรับประมาณการทางบัญชี 

หรือให้แนวทางที่ เกี่ ยวกบัเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ 

• ระบุหรือให้แนวทางเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ให้ข้อบ่งชี้ ในส่วนที่ อาจมีความล าเอียงของผู้บริหารเพื่ อให้บรรลุข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• มีข้อก าหนดตามจุดประสงค์ทางกฎหมายซึ่ งไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่ งอาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลบาง

แห่งอาจหาวิธเีพื่ อให้มีอทิธพิลอย่างน้อยต่อค่าเผื่ อส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่า

จะเกดิขึ้นซึ่ งเกนิกว่าข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 

30
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16(ก) 
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ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งผู้สอบบัญชีคาดว่ารวมอยู่ใน

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ง)) 

ก27. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องซึ่ งผู้สอบบัญชีคาดว่ารวมอยู่ในงบการเงินของกิจการ รวมถึงลักษณะและขอบเขต

ของการเปิดเผยข้อมูลที่ อาจเกี่ ยวข้อง ช่วยผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ใน 

การวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีดังกล่าว ความเข้าใจนั้ น ช่วยผู้ สอบบัญชีใน 

การสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัวิธกีารจัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

ระบบการควบคุมภายในของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (จ)) 

ก28. ในการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)31 มาประยุกต์ใช้ ความเข้าใจของ

ผู้ สอบบัญชีในลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและก ากับดูแลซึ่ งกิจการมีอยู่ใน

กระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารอาจมีความส าคัญต่อการประเมินของ

ผู้สอบบัญชีที่ ต้องจัดท าเนื่ องจากเกี่ ยวข้องกบั 

• ผู้บริหารโดยการก ากับดูแลของผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้สร้างและด ารงไว้ซึ่ ง

วัฒนธรรมในเรื่ องความซ่ือสตัย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ 

• ความเข้มแขง็ขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเป็นพื้ นฐานที่ ดี

ต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่ น และในกรณีที่ สภาพแวดล้อมการควบคุมมี

ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องนั้นมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่ น

หรือไม่ 

ก29. ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลว่า 

• มีทักษะหรือความรู้ เพื่ อท าความเข้าใจรูปแบบของวิธีการหรือแบบจ าลองเฉพาะที่ ใช้

จัดท าประมาณการทางบัญชี หรือความเสี่ ยงเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี  ตัวอย่างเช่น 

ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับวิธีการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทาง

บัญชีหรือไม่ 

• มีทกัษะและความรู้ เพื่ อท าความเข้าใจว่าผู้บริหารจัดท าประมาณการทางบัญชีตามที่ กล่าว

ไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารหรือไม่ มีข้อมูลที่ ต้องใช้ในการประเมินว่าผู้บริหารจัดท า

ประมาณการทางบัญชีในเวลาที่ เหมาะสมหรือไม่ และมีอ านาจในการสอบถามถึง 

การกระท าของผู้บริหารเมื่ อการกระท าที่ เกดิขึ้นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ 
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• ก ากับดูแลกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีรวมถึงการใช้แบบจ าลองของ

ผู้บริหารหรือไม่ 

• ก ากับดูแลกิจกรรมการติดตามผลได้ด าเนินการโดยผู้บริหารหรือไม่ กิจกรรมนี้ รวมถึง

การควบคุมดูแลและกระบวนการสอบทานที่ ออกแบบมาเพื่ อป้ องกันและแก้ไข

ข้อบกพร่องที่ อาจมีในการออกแบบการควบคุม และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมที่ เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

ก30. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในการก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจมีความส าคัญ 

เมื่ อมีประมาณการทางบัญชีซึ่ ง 

• ต้องใช้การพิจารณาที่ มีนัยส าคัญโดยผู้บริหารเพื่ อประเมินถึงการใช้ดุลยพินิจ 

• มีความไม่แน่นอนของประมาณการสงู 

• มีความซับซ้อนในการจัดท า ตัวอย่างเช่น เนื่ องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมกว้างขวาง ใช้ข้อมูลจ านวนมาก หรือใช้แหล่งที่ มาของข้อมูลหลากหลาย หรือ

ใช้ข้อสมมติที่ มีความสมัพันธก์นัแบบซับซ้อน 

• เปรียบเทียบกับงวดก่อนแล้วมีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะได้รับการเปล่ียนแปลงใน

วิธกีาร ข้อสมมติ หรือข้อมูล หรือ 

• เกี่ ยวข้องกบัข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ 

การน าทกัษะหรือความรู้ เฉพาะทางของผู้บริหารมาใช้ รวมถึงการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  13 (ฉ)) 

ก31. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ เพิ่ มความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารต้องการใช้

ผู้เชี่ ยวชาญหรือไม่32 

• ลักษณะเฉพาะของรายการซึ่ งต้องมีการจัดท าประมาณการ เช่น ประมาณการทางบัญชีที่

เกี่ ยงข้องกับการวัดมูลค่าของแร่ธาตุหรือไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมแร่ หรือ 

การประเมินผลลัพธท์ี่ อาจเกดิขึ้นจากการประยุกต์ใช้เง่ือนไขในสญัญาที่ ซับซ้อน 

• ลักษณะของความซับซ้อนในแบบจ าลองถูกก าหนดเพื่ อให้ประยุกต์ใช้ตามข้อก าหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจเป็นกรณีที่ ต้องใช้การวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 333 

 

32
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  8 

33
  ตัวอย่างดูจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
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• ลักษณะของสถานการณ์ รายการหรือเหตุการณ์ที่ ผิดปกติหรือเกดิขึ้นไม่บ่อย ซ่ึงเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ช)) 

ก32. ความเข้าใจว่ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการระบุและประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีอย่างไร อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงใน 

• ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

• ความพร้อมหรือลักษณะของแหล่งที่ มาของข้อมูลซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีหรือซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้ 

• ระบบสารสนเทศหรือสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ 

• บุคลากรหลัก 

ก33. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ระบุและ

ประเมินข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเนื่ องจากความล าเอียงของผู้บริหาร

หรือการทุจริตในการจัดท าประมาณการทางบัญชี รวมถึงพิจารณาว่าผู้บริหารด าเนินการตาม

วิธกีารนั้นหรือไม่ และอย่างไร 

• ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้วิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ใช้

ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ติดตามดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงานที่ ส าคัญซึ่ งบ่งบอกถึงการด าเนินงานที่ ไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังหรือการด าเนินงานที่ ไม่สม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับการด าเนินงานในอดีต

หรือที่ ประมาณไว้ หรือปัจจัยที่ ทราบอื่ น 

• ระบุแรงจูงใจทางการเงินหรือแรงจูงใจอื่ นซึ่ งอาจเป็นเหตุจูงใจส าหรับความล าเอียง 

• ติดตามความจ าเป็นที่ ต้องเปล่ียนแปลงวิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ หรือข้อมูลที่ ใช้ใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ก าหนดการก ากับดูแลที่ เหมาะสมและก าหนดการสอบทานแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี 

• ก าหนดการบันทึกเหตุผลส าหรับข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในการจัดท าประมาณการทาง

บัญชี หรือการบันทกึการสอบทานข้อสมมตินั้นแบบอสิระ 

ระบบสารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ซ)(1)) 

ก34. ประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขตามขอบเขตของย่อหน้าที่  13 (ซ) เป็นประเภท

ของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 26 TSA 540 (ปรับปรุง) 

เกี่ ยวข้องเหมือนกับที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 (ก) และ (ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง)  การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศของกิจการ เท่าที่ เกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า 

• มีประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้ นจากการบันทึกรายการทางบัญชีที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ า 

หรือเกดิจากรายการที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า หรือรายการผิดปกติหรือไม่ 

• ส่วนมากส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับหนี้ สิน ระบบสารสนเทศได้ประเมิน

ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างไร  

ก35. ระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจระบุประเภทของรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไข  

ซึ่ งท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยงข้อง

ซึ่ งผู้บริหารไม่สามารถระบุได้  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เกี่ ยวข้องกับ

สถานการณ์ซึ่ งผู้ สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ รวมถึงการพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญใน

การควบคุมภายในจากกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการหรือไม่34 

การระบุวิธกีาร ข้อสมมติ หรือแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ซ)(2)(ก)) 

ก36. หากผู้บริหารเปล่ียนวิธกีารจัดท าประมาณการทางบัญชี ข้อพิจารณาอาจรวมถึงวิธีการใหม่นั้น

เหมาะสมกว่าหรือไม่ เช่น วิธีการใหม่นั้นตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม

หรือสถานการณ์ที่ กระทบต่อกิจการหรือไม่ หรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในข้อก าหนด

ของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือสภาพแวดล้อมของข้อบังคับทางกฎหมายหรือไม่ หรือ

ผู้บริหารมีเหตุผลอื่ นสนับสนุนหรือไม่ 

ก37. หากผู้บริหารไม่เปล่ียนวิธีการจัดท าประมาณการทางบัญชี ข้อพิจารณาอาจรวมถึงการใช้

วิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลเดิมต่อนั้นเหมาะสมหรือไม่ ในแง่มุมของสภาพแวดล้อมหรือ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

วิธกีาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ซ)(2)(ก)(1)) 

ก38. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้รายละเอียดวิธีการที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทาง

บัญชี  อย่างไรกต็าม ในหลายกรณีที่ แม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ให้รายละเอียดเพียง

วิธีการเดียว หรือหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่ ก าหนดไว้ให้รายละเอียดหรืออนุญาตการใช้

วิธกีารทางเลือก 

 

34
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  17 
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แบบจ าลอง  

ก39. ผู้บริหารอาจออกแบบและน าการควบคุมเฉพาะมาปฏิบัติกับแบบจ าลองที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นแบบจ าลองที่ ท าโดยผู้บริหารเองหรือแบบจ าลองจาก
ภายนอก  เมื่ อแบบจ าลองนั้นมีระดับความซับซ้อนหรือการใช้ดุลยพินิจที่ สูงขึ้ น (เช่น 
แบบจ าลองวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นหรือแบบจ าลองวัดมูลค่า

ยุติธรรมซึ่ งใช้ข้อมูลระดับ 3) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีซึ่ งจัดการความซับซ้อน

หรือการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวอาจต้องระบุให้มากขึ้น เมื่ อมีความซับซ้อนที่ เกี่ ยวกบัแบบจ าลอง 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชีเพื่ อความถูกต้องของข้อมูลต้องระบุให้มากขึ้นเช่นกัน  

ปัจจัยที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในแบบจ าลองและกิจกรรม 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชีรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• วิธีการที่ ผู้ บริหารใช้ในการพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องกันและความถูกต้องของ

แบบจ าลอง 

• กระบวนการตรวจสอบหรือการย้อนทดสอบแบบจ าลอง รวมถึงแบบจ าลองนั้นได้รับ
การตรวจสอบก่อนน าไปใช้และได้ตรวจสอบซ ้าในรอบระยะเวลาปกติเพื่ อพิจารณาว่า

แบบจ าลองยังคงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ จะน าไปใช้หรือไม่ กระบวนการตรวจสอบ

แบบจ าลองของกจิการอาจรวมถึงการประเมิน 

o ความสมบูรณ์ทางทฤษฎีของแบบจ าลอง 

o ความเชื่ อถือได้ของการค านวณของแบบจ าลอง 

o ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และความเหมาะสมของข้อมูลและ 

ข้อสมมติที่ ใช้ในแบบจ าลอง 

• แบบจ าลองได้ปรับเปลี่ ยนหรือปรับปรุงในเวลาที่ เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงในตลาด

หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่ นอย่างไร และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการควบคุมที่

เหมาะสมต่อแบบจ าลองนั้นหรือไม่ 

• มีการปรับปรุงผลลัพธ์จากแบบจ าลองหรือไม่ โดยการปรับปรุงนั้นเหมาะสมกับ

สถานการณ์ตามที่ กล่าวไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ รวมทั้งอ้างอิงโดย

เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่  เมื่ อการปรับปรุงไม่เหมาะสม การปรับปรุงนั้น

อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น 

• แบบจ าลองมีการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงการใช้

แบบจ าลอง ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง ข้อมูลน าเข้าตัวแปรส าคัญ ข้อมูลและข้อสมมติที่

จ าเป็น ผลจากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบจ าลอง และลักษณะของการปรับปรุง 

รวมทั้งพื้นฐานของการปรับปรุงผลลัพธจ์ากแบบจ าลอง 
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ข้อสมมติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ซ)(2)(ก)(2)) 

ก40. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อการได้มาซึ่ งความเข้าใจในวิธีการเลือกข้อสมมติของ

ผู้บริหารที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีรวมถึง ตัวอย่างเช่น 

• พื้ นฐานในการเลือกของผู้บริหารและเอกสารหลักฐานที่ สนับสนุนการเลือกข้อสมมติ 

แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้เกณฑห์รือแนวทางที่ ใช้ในการเลือกข้อสมมติ 

• วิธกีารที่ ผู้บริหารใช้ประเมินว่าข้อสมมติเกี่ ยวข้องและครบถ้วนหรือไม่ 

• ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง วิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาว่าข้อสมมติมีความสอดคล้อง

ระหว่างกันและสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ในประมาณการทางบัญชีอื่ นหรือไม่ หรือ

สอดคล้องกบัธุรกรรมอื่ นของกจิการ หรือสอดคล้องกบัเร่ืองอื่ น ซึ่ งได้แก่ 

o ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร (เช่น ข้อสมมติเกี่ ยวกับโปรแกรมการบ ารุงรักษา

ซึ่ งอาจกระทบต่อประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์) ข้อสมมตินั้ น

สอดคล้องกบัแผนทางธุรกจิและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือไม่ 

o นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร (เช่น ข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ ย อัตรา

การเสยีชีวิต การตัดสนิที่ อาจเป็นไปได้หรือการกระท าทางกฎหมาย) 

• ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ

ข้อสมมติ 

ก41. ส าหรับการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีนั้น ข้อสมมติอาจมีความแตกต่างกันไปตาม

แหล่งข้อมูลและตามพื้นฐานการใช้ดุลยพินิจที่ สนับสนุนข้อสมมตินั้น ดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อสมมติที่ สะท้อนถึงรายการที่ ผู้ซื้ อผู้ขายในตลาดอาจใช้ในการก าหนดราคาสนิทรัพย์

หรือหนี้ สนิ ซ่ึงได้มาจากข้อมูลทางการตลาดที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลอิสระของกิจการที่

รายงาน 

(ข) ข้อสมมติที่ สะท้อนดุลยพินิจของกจิการเกี่ ยวกบัข้อสมมติที่ ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดอาจใช้ใน

การก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนี้สิน ซึ่ งได้มาจากข้อมูลที่ ดีที่ สุดที่ หาได้ในสถานการณ์

นั้น 

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

เสมอไปและความแตกต่างระหว่างข้อสมมตินั้นขึ้ นอยู่กับความเข้าใจในแหล่งข้อมูลและ

พื้นฐานการใช้ดุลยพินิจที่ สนับสนุนข้อสมมตินั้น นอกจากนี้ผู้บริหารอาจมีความจ าเป็นที่ ต้อง

เลอืกข้อสมมติจากหลายข้อสมมติที่ มีความแตกต่างกนัที่ ใช้โดยผู้ซื้อผู้ขายในตลาดต่างรายกนั 
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ก42. ข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี เป็นเหมือนข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ถ้าความผันผวนในข้อสมมติที่ สมเหตุสมผลส่งผลกระทบต่อ

การวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจใช้

ประโยชน์ในการแสดงระดับของการวัดมูลค่าที่ แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ ง

หรือหลายข้อสมมติซึ่ งใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ตลาดที่ ไม่มีการซื้อขายหรือที่ ไม่มีสภาพคล่อง 

ก43. เมื่ อไม่มีการซื้ อขายหรือที่ ไม่มีสภาพคล่องในตลาด ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีในวิธีการ

เลือกข้อสมมติของผู้บริหารอาจรวมถึงความเข้าใจว่าผู้บริหารมี 

• การน านโยบายที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับวิธีการที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์นั้น การ

ประยุกต์ใช้ดังกล่าวอาจรวมถึงการปรับปรุงแบบจ าลองเดิมหรือการพัฒนาแบบจ าลอง

ใหม่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

• ผู้ที่ มีทักษะหรือความรู้ที่ จ าเป็นในการประยุกต์หรือพัฒนาแบบจ าลองที่ อาจจ าเป็นใน

ภาวะเร่งด่วน รวมถึงการเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น 

• ผู้ที่ พิจารณาช่วงของผลลัพธ์และความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์

ความอ่อนไหว 

• วิธีการประเมินอย่างไร ในกรณีที่ มีการลดลงในเง่ือนไขของตลาดซึ่ งกระทบต่อ 

การด าเนินงานของกิจการ สภาพแวดล้อม และความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง และ 

การประเมินผลกระทบต่อประมาณการทางบัญชีของกจิการในสถานการณ์ดังกล่าว 

• ความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับวิธีการก าหนดราคาและเร่ืองอื่ นที่ เกี่ ยวข้องจาก

แหล่งข้อมูลภายนอกที่ เฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจแตกต่างกนัในสถานการณ์นั้น 

ข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ซ)(2)(ก)(3)) 

ก44. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อการได้มาซึ่ งความเข้าใจในวิธกีารเลือกข้อมูลของผู้บริหาร

ที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี รวมถึง  

• ลักษณะและแหล่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

• วิธกีารที่ ผู้บริหารประเมินว่าข้อมูลนั้นเหมาะสมหรือไม่ 

• ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 

• ความสอดคล้องของข้อมูลที่ ใช้กบัข้อมูลซึ่ งใช้ในงวดก่อน 

• ความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลและเพื่ อ

ประมวลผลข้อมูล รวมถึงเมื่ อต้องเกี่ ยวข้องกบัการจัดการข้อมูลจ านวนมาก 
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• วิธีการได้มาซึ่ งข้อมูล วิธีการถ่ายโอนข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล และวิธีการรักษา

ความเชื่ อถือได้ของข้อมูล 

 

วิธีการที่ ผู้บริหารท าความเข้าใจและประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

13 (ซ)(2)(ข) - (ซ)(2)(ค)) 

ก45. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเกี่ ยวกับวิธีการที่ ผู้บริหารที่ ใช้เพื่ อท าความเข้าใจถึงระดับของ

ความไม่แน่นอนของประมาณการ รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

• ผู้บริหารมีการระบุวิธกีารทางเลือก ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ หรือแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสมซึ่ ง

สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ และอย่างไร 

• ผู้บริหารมีการพิจารณาผลที่ เป็นทางเลือกอื่ น โดยการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

เพื่ อพิจารณาผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญหรือจากข้อมูลที่

ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี หรือไม่ และอย่างไร 

ก46. ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดวิธีการเลือกค่าประมาณแบบจุดของ

ผู้บริหารจากผลจากการวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  แม่บทการรายงานทาง

การเงินอาจยอมรับจ านวนที่ เหมาะสมเพียงจ านวนเดียวที่ เลือกจากผลจากการวัดมูลค่าที่

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล และในบางกรณี จ านวนที่ เกี่ ยวข้องมากที่ สุดอาจก าหนดได้จาก

ค่ากลางของช่วง  

ก47. ตัวอย่างเช่น ส าหรับการประมาณการมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  1335 

ก าหนดว่า หากเทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีถูกน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผลลัพธ ์

(คื อ  ตั ว บ่ งชี้ มู ล ค่ า ยุติ ธรรมที่ ไ ด้ จ าก แ ต่ ละวิ ธี )  ต้ อ งถู กป ระ เมิ น โด ยพิ จ ารณ า 

ความสมเหตุสมผลของช่วงของราคาที่ ระบุโดยผลลัพธ์เหล่านั้น  การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็น

ราคาใดราคาหนึ่ งในระหว่างช่วงราคาซึ่ งเป็นตัวแทนที่ ดีที่ สุดของมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์

นั้น  ในกรณีอื่ น แม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้ใช้ค่าความน่าจะเป็นถั่วเฉล่ียถ่วง

น ้าหนักของผลจากการวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล หรือผลจากการวัดมูลค่าที่

น่าจะเป็นไปได้มากที่ สดุ หรือผลจากการวัดมูลค่าที่ มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ จะเป็นไปไม่ได้ 

ก48. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชี และบางกิจการอาจเลือกเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติ ม  ตัวอย่างของ 

การเปิดเผยข้อมูลหรือการเปิดเผยวัตถุประสงค์อาจมีดังนี้  

• วิธีการที่ ใช้ในการประมาณการ รวมถึงแบบจ าลองที่ ใช้ และพื้ นฐานส าหรับการเลือก

วิธกีารและแบบจ าลองนั้น 

 

35
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  13 การวัดมูลค่ายุติธรรม ย่อหน้าที่  63 
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• ข้อมูลที่ ได้รับจากแบบจ าลอง หรือจากการค านวณอื่ นที่ ใช้ก าหนดประมาณการซึ่ งบันทกึ

หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกบัข้อมูลพื้ นฐานและข้อสมมติที่ ใช้ใน

แบบจ าลองนั้น เช่น 

o ข้อสมมติที่ พัฒนาจากภายใน หรือ 

o ข้อมูลที่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของกจิการ 

• ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงวิธกีารที่ ใช้ในการประมาณการในงวดก่อน 

• แหล่งข้อมูลของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

• ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ ได้มาจากแบบจ าลองทางการเงิน ซึ่ งแสดงว่า

ผู้บริหารได้พิจารณาถึงข้อสมมติอื่ นๆ 

ก49. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่ เฉพาะเจาะจง

เกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ ตัวอย่างเช่น 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติที่ จัดท าเกี่ ยวกับอนาคตและแหล่งที่ มาหลักของ 

ความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งท าให้ความเป็นไปได้หรือความมีสาระส าคัญของ 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินหลังสิ้นงวดเพิ่ มสูงขึ้น  ข้อก าหนด
ดังกล่าวอาจอธิบายโดยใช้ค าว่า “แหล่งข้อมูลหลักของความไม่แน่นอนของประมาณการ” 

หรือ “ประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญ”  การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจเกี่ ยวกับประมาณการ

ทางบัญชีที่ ผู้บริหารมีความยุ่งยากที่ สุด มีการใช้ดุลยพินิจหรือความซับซ้อนของดุลยพินิจ  

การใช้ดุลยพินิจนั้นอาจมีความคิดส่วนตัวและความซับซ้อนมากขึ้น เป็นผลให้อาจเกิด

การปรับปรุงที่ มีสาระส าคัญกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินเพิ่ มขึ้ น และ

จ านวนรายการของข้อมูลและข้อสมมติส่งผลกระทบต่อผลที่ อาจเป็นไปได้ในอนาคตของ

ความไม่แน่นอนของประมาณการ  ข้อมูลที่ อาจเปิดเผยรวมถึง 

o ลักษณะของข้อสมมติหรือแหล่งที่ มาของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

o ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการและข้อสมมติที่ ใช้ รวมถึงเหตุผลของ

ความอ่อนไหว 

o ผลสิ้นสุดที่ คาดหวังของความไม่แน่นอนและช่วงที่ อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

ของผลลัพธใ์นกรณีที่ มูลค่าของสนิทรัพย์และหนี้สนิได้รับผลกระทบ 

o ค าอธิบายของความเปล่ียนแปลงที่ เกิดกับข้อสมมติในอดีตเกี่ ยวกับสินทรัพย์และ

หนี้สนิ หากความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ 
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• การเปิดเผยข้อมูลช่วงที่ อาจเป็นไปได้ของผลและข้อสมมติที่ ใช้ในการพิจารณาช่วงของ

การประมาณการ 

• การเปิดเผยข้อมูลที่ เฉพาะเจาะจง เช่น 

o ข้อมูลเกี่ ยวกับนัยส าคัญของประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของกจิการ 

o การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัตลาดที่ มีความเคล่ือนไหวน้อยหรือไม่มีสภาพคล่อง 

• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การเปิดเผยความเสี่ ยงและความเสี่ ยงเกิดขึ้ นได้

อย่างไร วัตถุประสงค์ของกิจการ นโยบายและวิธีการส าหรับการจัดการความเสี่ ยง วิธีที่

ใช้ในการวัดความเสี่ ยงและการเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่อนในเชิงคุณภาพ  

• การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขอบเขตที่ กิจการจะเกิดความเสี่ ยงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่

ให้ไว้กับผู้บริหารหลักของกิจการ รวมถึงความเสี่ ยงทางด้านสินเชื่ อ ความเสี่ ยงทางด้าน

สภาพคล่อง และความเสี่ ยงทางด้านการตลาด 

กิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีของ

ผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 (ฌ)) 

ก50. การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการระบุการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีซึ่ งเกี่ ยวกับ

กระบวนการของผู้บริหารตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  13 (ซ)(2) ท าให้เกิดความต้องการใน 

การประเมินการออกแบบและพิจารณาว่าการควบคุมนั้ นได้มีการน าไปปฏิบัติหรือไม่  

ผู้สอบบัญชีอาจไม่ระบุกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวกับองค์ประกอบทั้งหมดตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่  13 (ซ)(2) ขึ้นอยู่กบัความซับซ้อนของประมาณการทางบัญชี 

ก51. ส่วนหนึ่ งของการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึง 

• วิธีการที่ ผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทาง

บัญชี รวมถึงเมื่ อผู้บริหารใช้แหล่งข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลจากนอกบัญชีแยกประเภท

และสมุดแยกประเภทย่อย 

• การสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชี รวมถึงข้อสมมติหรือข้อมูลที่ ใช้ใน 

การจัดท าประมาณการดังกล่าว โดยผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในระดับที่

เหมาะสม 

• การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้ รับผิดชอบในการจัดท าประมาณการทางบัญชีและผู้ท า

รายการ รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ 

สินค้าหรือบริการของกิจการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่  

การแบ่งแยกหน้าที่ ส่วนที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
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ในการประมาณการและตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกิจการ  

ซึ่ งท าโดยผู้ที่ ไม่มีส่วนได้เสียกบัผลิตภัณฑน์ั้น 

• ความมีประสิทธิผลของการออกแบบกิจกรรมการควบคุม  โดยทั่วไปเป็นเร่ืองยากที่
ผู้บริหารจะออกแบบการควบคุมซึ่ งใช้จัดการเร่ืองการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอน

ของประมาณการในลักษณะป้องกัน หรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ กว่าการออกแบบการควบคุมซ่ึงใช้จัดการเร่ืองความซับซ้อน  

การควบคุมซึ่ งใช้จัดการเร่ืองการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอนของประมาณการ 

อาจรวมถึงส่วนที่ ปฏิบัติงานด้วยมือซึ่ งอาจน่าเชื่ อถือน้อยกว่าการควบคุมโดยอัตโนมัติ 

เพราะผู้บริหารสามารถข้ามขั้นตอน เพิกเฉย หรือแทรกแซงการควบคุมที่ ปฏิบัติงานด้วย

มือได้ง่ายกว่า  การออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธิผลในการจัดการกับความซับซ้อน

อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุที่ ท าให้ซับซ้อนและลักษณะของความซับซ้อน  ตัวอย่างเช่น 
อาจเป็นเร่ืองง่ายกว่าในการออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธผิลย่ิงขึ้นเกี่ ยวกับวิธีที่ ใช้เป็น

ประจ าหรือการควบคุมเร่ืองความเชื่ อถือได้ของข้อมูล 

ก52. เมื่ อผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมากในการจัดท าประมาณการทางบัญชี  

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีอาจรวมการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การควบคุมดังกล่าวอาจระบุความเสี่ ยงเกี่ ยวกบั 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสามารถและถูกเขียนไว้รองรับการประมวลผล

ข้อมูลจ านวนมากหรือไม่ 

• การค านวณโดยประยุกต์ใช้วิธีการที่ ซับซ้อน เมื่ อธุรกรรมที่ มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้

ระบบที่ มีความหลากหลายและซับซ้อน และต้องกระทบยอดระหว่างข้อมูลในแต่ละระบบ 

โดยเฉพาะเมื่ อระบบเหล่านั้นไม่เชื่ อมโยงกนัโดยอตัโนมัติหรืออาจต้องใช้การท างานด้วยมือ 

• การออกแบบและความเข้ากันได้ของแบบจ าลองได้รับการประเมินผลในระยะเวลาที่

ก าหนดหรือไม่ 

• ความครบถ้วนและความถูกต้องในการดึงข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีจากบันทกึ

ของกจิการเองหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

• ข้อมูล เร่ืองความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงใดที่ เกิดขึ้ นกับข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีและการรักษาความเชื่ อถือได้และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง

ความครบถ้วนและความถูกต้องของการไหลของข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกจิการ 

• ความเสี่ ยงเกี่ ยวกบัการประมวลผลหรือการบันทกึข้อมูลเมื่ อมีการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก 

• ผู้บริหารมีการควบคุมการเข้าถึง การเปล่ียนแปลงและการบ ารุงรักษาแบบจ าลองแต่ละตัว

หรือไม่ เพื่ อเกบ็ข้อมูลร่องรอยการแก้ไขเปล่ียนแปลงของแบบจ าลองให้ครบถ้วน เพื่ อ

ป้องกนัการบุกรุกหรือแก้ไขแบบจ าลองเหล่านั้น 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 34 TSA 540 (ปรับปรุง) 

• มีการควบคุมที่ เหมาะสมในการโอนย้ายข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีไปยังบัญชี

แยกประเภทหรือไม่ รวมถึงการควบคุมที่ เหมาะสมในการบันทกึรายการในสมุดรายวัน 

ก53. ในบางอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงินหรือประกันภัย เง่ือนไขในการก ากับดูแลอาจใช้ใน

การอธิบายกิจกรรมภายในสภาพแวดล้อมการควบคุม การติดตามการควบคุม และ

องค์ประกอบอื่ นของการควบคุมภายใน ตามที่ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 
315 (ปรับปรุง) 36 

ก54. ส าหรับกิจการที่ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน งานของหน่วยงานนั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งความเข้าใจใน 

• ลักษณะและขอบเขตของการใช้ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

• การออกแบบและการน ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติซึ่ งระบุถึงความเสี่ ยงเกี่ ยวกับข้อมูล 

ข้อสมมติ และแบบจ าลองที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ลักษณะของระบบสารสนเทศของกิจการซึ่ งก่อให้เกดิข้อมูลที่ เป็นพื้ นฐานของประมาณการ

ทางบัญชี 

• วิธกีารระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงใหม่เกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

การสอบทานผลหรือการประมาณการใหม่ส าหรับประมาณการทางบัญชีของงวดก่อน (อ้างถึง 

ย่อหนา้ที ่14) 

ก55. การสอบทานผลหรือการประมาณการใหม่ส าหรับประมาณการทางบัญชีของงวดก่อน  

(การสอบทานย้อนหลัง) ช่วยในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเมื่ อประมาณการทางบัญชีของงวดก่อนมีผลลัพธ์ผ่านการโอน

หรือการรับรู้ สินทรัพย์หรือหนี้ สินในงวดปัจจุบัน หรือเป็นการประมาณการใหม่ส าหรับ

วัตถุประสงค์ของงวดปัจจุบัน โดยการสอบทานย้อนกลับ ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ ง 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน 

ซึ่ งผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิภาพที่

เป็นไปได้ของการประมาณการของผู้บริหารในงวดปัจจุบัน 

• หลักฐานการสอบบัญ ชีซึ่ งอาจต้องเปิด เผยในงบการเงิน  เช่น  เหตุผล ส าห รับ 

การเปลี่ ยนแปลง 

• ข้อมูลเกี่ ยวกบัความซับซ้อนหรือความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการ

ทางบัญชี 

 

36
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก77 
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• ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชี ซึ่ งอาจเป็นข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงที่ อาจ

เป็นไปได้ของผู้บริหาร  การสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีช่วยใน

การระบุสถานการณ์หรือเง่ือนไข และช่วยในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

การตรวจสอบเพิ่ มเติม 

ก56. การสอบทานย้อนหลังอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ สนับสนุนการระบุและการประเมินความ

เสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงวดปัจจุบัน  การสอบทาน

ย้อนหลังดังกล่าวอาจน าไปปฏิบัติกับประมาณการทางบัญชีที่ จัดท าขึ้นส าหรับงบการเงินงวด

ก่อน หรืออาจปฏิบัติครอบคลุมหลายงวดหรืองวดที่ สั้นกว่า (เช่น คร่ึงปีหรือไตรมาส)   

ในบางกรณี การสอบทานย้อนหลังที่ ครอบคลุมหลายงวดอาจเหมาะสมเมื่ อผลลัพธ์ของ

ประมาณการทางบัญชีนั้นสรุปได้จากงวดที่ ยาวกว่า 

ก57. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24037 ก าหนดให้มีการสอบทานย้อนหลังถึงการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและข้อสมมติที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญ  ในทางปฏิบัติการสอบทาน

ประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนของผู้ สอบบัญชีเพื่ อประเมินความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการสอบบัญชีอาจท าโดยการท าตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 

ก58. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องสอบทานย้อนหลังในรายละเอียดเพิ่ มเติมขึ้ นอยู่กับ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้สอบ

บัญชีในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ ยงสบืเนื่ องที่ ประเมินไว้สงูกว่าส าหรับความเสี่ ยงใด

หรือหลายความเสี่ ยง  ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ สอบบัญชีอาจให้ความใส่ใจเป็นพิ เศษใน

ผลกระทบของข้อมูลและข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีงวด

ก่อนเป็นส่วนหนึ่ งของการสอบทานย้อนกลับรายละเอียด    ในทางตรงกันข้าม ส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีที่ เกิดจากการบันทึกรายการที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ า ผู้ สอบบัญชีอาจ

พิจารณาว่าการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่ อประเมินความเสี่ ยงกเ็พียงพอแล้วส าหรับการ

สอบทาน 

ก59. วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าส าหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการ

ทางบัญชีอื่ น ซึ่ งประมาณจากสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ มีการวัดมูลค่าและเกี่ ยวเนื่ องกับ 

การรับรู้มูลค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งอาจเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญและรวดเร็วเมื่ อ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจให้ความส าคัญกับ

การสอบทานเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการระบุหรือการประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี การท า 

ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงเกี่ ยวกับข้อสมมติของผู้ซื้ อผู้ขายในตลาด ซึ่ งส่งผลต่อผลของ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนอาจจะไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

 

37
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ 

งบการเงิน” ย่อหน้าที่  32(ข)(2) 
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เกี่ ยวข้อง  ในบางกรณี  หลักฐานการสอบบัญชีอาจได้มาโดยการท าความเข้าใจผลของ 

ข้อสมมติ (เช่น ประมาณการกระแสเงินสด) และความเข้าใจในประสทิธภิาพของกระบวนการ

ประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อนซึ่ งช่วยในการระบุหรือการประเมินความเสี่ ยงจาก  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงวดปัจจุบัน 

ก60. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินงวดก่อนอาจไม่ได้

แสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินในงวดก่อนเสมอไป  อย่างไรกต็าม 

ผลต่างนั้นอาจแสดงถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่ งผู้บริหาร

สามารถหามาได้ในขณะที่ งบการเงินงวดก่อนได้รับการสรุปผลแล้วหรือมีความคาดหวังอย่าง

สมเหตุสมผลว่าต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวและมีการพิจารณาถึงเนื้ อหาของแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน 38  ผลต่างดังกล่าวอาจท าให้เกิดค าถามต่อกระบวนการของผู้ บ ริหารใน 

การพิจารณาข้อมูลที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี เป็นผลให้ผู้สอบบัญชีอาจต้องประเมิน

ความเสี่ ยงจากการควบคุมใหม่และอาจพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองนั้นที่

ต้องการมากขึ้น  ในแม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทอาจก าหนดแนวทางในการแยก
ความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชี ซึ่ งก่อให้เกิดหรือไม่

ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง และให้แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ ก าหนดให้

ปฏบิัติส าหรับแต่ละกรณี 

ทกัษะหรือความรูเ้ฉพาะทาง (อา้งถึงย่อหนา้ที ่15) 

ก61. เร่ืองที่ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีว่ากลุ่มผู้ ปฏิบั ติงานตรวจสอบ

จ าเป็นต้องมีทกัษะและความช านาญเฉพาะด้านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น39 

• ลักษณะของประมาณการทางบัญชีส าหรับบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรม (ตัวอย่างเช่น 

สินแร่ สินทรัพย์ทางการเกษตร เคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน หนี้ สินตามสัญญา

ประกนัภัย) 

• ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการ 

• ความซับซ้อนของข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่ งรวมถึงรายการที่ มีความแตกต่างของการตีความหรือการน าไปปฏิบัติหรือ

ส่วนที่ ไม่สม า่เสมอในวิธกีารจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• วิธีการที่ ผู้ สอบบัญชีตั้ งใจที่ จะใช้ในการตอบสนองต่อผลการประเมินความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ความจ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ไม่ได้ระบุโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน 

 

38
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 

39
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  8(จ) 
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• ระดับของดุลยพินิจที่ จ าเป็นต้องใช้ในการเลือกข้อมูลและข้อสมมติ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ของกจิการ 

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของความเกี่ ยวข้องของแต่ละคนที่ มีทักษะและความรู้ เฉพาะ

ทาง อาจหลากหลายตลอดการตรวจสอบ 

ก62. ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทกัษะและความรู้ เฉพาะด้านนั้นๆ หากมีปัจจัยที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัด้านอื่ นๆ ที่

มิใช่การบัญชีหรือการตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น ทกัษะการประเมินมูลค่า) และอาจจ าเป็นต้อง

ใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี40 

ก63. ประมาณการทางบัญชีหลายเร่ืองไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น 

ทักษะและความรู้ เฉพาะทางอาจไม่จ าเป็นส าหรับการค านวณค่าเผื่ อสินค้าล้าสมัยแบบง่าย 

อย่างไรกต็าม ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสถาบันการเงินหรือหนี้สิน

ตามสญัญาประกนัภัยของกจิการประกนัภัย ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ทกัษะ

และความรู้ เฉพาะทาง 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่

ไดป้ระเมนิไว ้(อา้งถึงย่อหนา้ที่ 4, 16) 

ก64. การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีเป็น

สิ่ งส าคัญส าหรับทุกประมาณการทางบัญชี  ซึ่ งไม่เพียงรวมถึงการรับรู้ประมาณการดังกล่าวใน

งบการเงิน แต่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้วย 

ก65. ย่อหน้าที่  ก42 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กล่าวว่า มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่
กล่าวถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกัน อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้แยกประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจาก

การควบคุมเพื่ อใช้เป็นพื้ นฐานส าหรับการออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประมาณการทางบัญชีตามที่ กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33041 รวมถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

 

40
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” 

41
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 
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ก66. ในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและ  

การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาระดับที่ ประมาณการทางบัญชีนั้นอยู่

ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ 

หรือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น  การพิจารณาปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของผู้สอบบัญชีอาจ

ให้ข้อมูลที่ ใช้ในการพิจารณา 

• เมื่ อความเสี่ ยงสบืเนื่ องถูกประเมินบนความหลากหลายในระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

• เหตุผลสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  และวิธีการตรวจสอบ

เพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 ซึ่ งตอบสนองต่อเหตุผลดังกล่าว 

ความสมัพันธก์นัระหว่างปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องอธบิายเพิ่ มเติมในภาคผนวก 1 

ก67. เหตุผลสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชี อาจเป็นผลจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของความไม่แน่นอน

ของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ นปัจจัยใด

ปัจจัยหนึ่ งหรือหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น 

(ก) ประมาณการทางบัญชีของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ที่ มี

ความซับซ้อนเพราะผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นไม่สามารถสังเกตได้

โดยตรงและอาจต้องใช้แบบจ าลอง  แบบจ าลองนั้นอาจใช้ชุดของข้อมูลในอดีตที่

ซับซ้อนและข้อสมมติ เกี่ ยวกับอนาคตซึ่ งการจัดท านั้ นมีความหลากหลายตาม

สถานการณ์เฉพาะกิจการจึงอาจเป็นอุปสรรคในการคาดการณ์  ประมาณการทางบัญชี

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นยังอาจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของ

ประมาณการที่ สูงและการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคตซึ่ งอาจ

มีความคิดส่วนตัวที่ มีนัยส าคัญ  ข้อพิจารณาที่ คล้ายคลึงกันประยุกต์ใช้กับหนี้ สินตาม

สญัญาประกนัภัย 

(ข) ประมาณการทางบัญชีส าหรับค่าเผื่ อสินค้าล้าสมัยของกิจการซึ่ งมีประเภทของสินค้าที่

แตกต่างหลากหลายอาจจ าเป็นต้องมีระบบและกระบวนการที่ ซับซ้อน แต่อาจเกี่ ยวข้อง

กับการใช้ดุลยพินิจน้อย และระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการต ่า ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของสนิค้าคงเหลือ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีอื่ นอาจไม่ซับซ้อนในการจัดท าแต่อาจมีความไม่แน่นอนของ

ประมาณการสงูและจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น จ านวนหนี้สิน

ที่ อาจจะเกิดขึ้ นจากผลของคดีความ เป็นประมาณการทางบัญชีที่ จ าเป็นต้องใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญเพียงอย่างเดียว  

ก68. ความเกี่ ยวข้องกันและนัยส าคัญของปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของประมาณการหนึ่ งอาจ

แตกต่างจากประมาณการอื่ น ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องทั้งแยกและรวมแต่ละปัจจัย 
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อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการทางบัญชีให้ลดระดับความซับซ้อนลง และผู้สอบบัญชีอาจ

ระบุความเสี่ ยงน้อยกว่าหรือประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องไว้ต า่สุดของความหลากหลายในระดับ

ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

ก69. ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องทั้งแยกและรวมแต่ละปัจจัยอาจส่งผลกระทบต่อ

ประมาณการทางบัญชีท าให้เพิ่ มระดับความซับซ้อนมากขึ้ น และอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องไว้สงูสดุของความหลากหลายในระดับความเสี่ ยงสบืเนื่ อง  ส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีดังกล่าว การพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของ

ผู้สอบบัญชีเป็นไปได้ที่ จะกระทบโดยตรงต่อจ านวนและลักษณะของความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้  การประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว และ

ท้ายที่ สุดกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการเพื่ อตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้  การประยุกต์ใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีเป็นสิ่ งส าคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับประมาณการทางบัญชีดังกล่าวกเ็ช่นกนั 

ก70. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในงบการเงินอาจให้ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชี  ตัวอย่างเช่น ผลของประมาณการทางบัญชีที่ อาจ

พบระหว่างการตรวจสอบ ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจประเมินหรือทบทวนการประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้42 โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับที่ ประมาณการทางบัญชีนั้นอยู่ภายใต้

หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ 

หรือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น  เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังวันที่ ในงบการเงินยังอาจส่งผล

ต่อการเลือกวิธีการทดสอบประมาณการทางบัญชีของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  

18  ตัวอย่างเช่น โบนัสค้างจ่ายทั่วไปซึ่ งขึ้ นอยู่กับอัตราร้อยละของผลตอบแทนส าหรับ

พนักงานที่ เลือกไว้แบบตรงไปตรงมา ผู้ สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความซับซ้อนและการใช้ 

ดุลยพินิจในการจัดท าประมาณการทางบัญชีค่อนข้างน้อย ดังนั้นอาจประเมินความเสี่ ยง

สืบ เนื่ อ งในระดับที่ เกี่ ย วกับสิ่ งที่ ผู้ บ ริหารได้ ให้ การ รับรองไว้ ในระดั บต ่ าสุดของ 

ความหลากหลายในระดับความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  การจ่ายโบนัสภายหลังจากสิ้นงวดบัญชีอาจให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งได้

ประเมินไว้ 

ก71. การประเมนิความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชีอาจท าได้หลายวิธขีึ้นอยู่กับเทคนิคหรือ

วิธกีารทางการสอบบัญชี  การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจแสดงโดยใช้ล าดับขั้นเชิง
ปริมาณ (ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการควบคุมที่ ประเมินไว้ เช่น สูงสุด ปานกลาง ต ่าสุด) 

 

42
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 
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หรือในรูปแบบของค าอธบิายของผู้สอบบัญชีว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธผิลในการตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงที่ ระบุไว้อย่างไร  ดังนั้ นเป็นการเชื่ อถือที่ วางแผนไว้ต่อการปฏิบัติตาม 

การควบคุมที่ มีประสิทธิผล  ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ ยงจากการควบคุมได้ประเมินไว้สูงสุด 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาไม่เชื่ อถือต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติตามการควบคุม  หากความเสี่ ยง

จากการควบคุมได้ประเมินไว้น้อยกว่าระดับสูงสุด ผู้สอบบัญชีพิจารณาเชื่ อถือต่อประสิทธิผล

ในการปฏบิัติตามการควบคุม 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่16(ก)) 

ก72. ในการพิจารณาระดับที่ ประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ก าหนด 

o วิธีการที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีซึ่ งโดยปกติมีความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในระดับสูงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ

ก าหนดให้ใช้ข้อมูลน าเข้าที่ ไม่สามารถสงัเกตได้ 

o การใช้ข้อสมมติซึ่ งโดยปกติมีความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงหรือไม่ 

เช่น ข้อสมมติที่ มีช่วงการประมาณยาว ข้อสมมติที่ เกิดจากข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกต

ได้จึงยากส าหรับผู้บริหารในการจัดท า หรือการใช้ข้อสมมติหลากหลายที่ สมัพันธก์นั 

o การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ 

• สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  กิจการอาจมีสภาพคล่องในตลาดที่ ประสบกับความผันผวนหรือ

มีโอกาสหยุดชะงัก (ตัวอย่างเช่น การเคล่ือนไหวของค่าเงินที่ ส าคัญมาก หรือตลาดที่ ไม่มี

สภาพคล่อง) ดังนั้น ประมาณการทางบัญชีต้องอ้างองิข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ง่าย  

• มีความเป็นไปได้หรือไม่ (หรือปฏิบัติได้ ตราบเท่าที่ อนุญาตโดยแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ ใช้) ส าหรับผู้บริหาร 

o ในการจัดท าการคาดการณ์ที่ แน่นอนและน่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับการรับรู้ ในอนาคตของ

รายการในอดีต (ตัวอย่างเช่น จ านวนที่ จะจ่ายภายใต้เง่ือนไขของสัญญาที่ อาจจะ
เกิดขึ้น) หรือเกี่ ยวกับขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคต 

(ตัวอย่างเช่น จ านวนของผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคตหรือจ านวนที่ ค่าสินไหม

ทดแทนจากการประกนัภัยจะถูกจ่ายช าระและเวลาการจ่ายช าระจ านวนดังกล่าว) หรือ 

o ในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่ แน่นอนและครบถ้วนเกี่ ยวกบัเง่ือนไขในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลเกี่ ยวกับการวัดมูลค่าเพื่ อจัดท าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ แสดงว่าข้อมูลนั้น

จะสะท้อนมุมมองของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ ในงบการเงิน) 
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ก73. ขนาดของจ านวนที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงินส าหรับประมาณการทางบัญชีไม่เป็นเหตุให้

เกิดข้อบ่งชี้ ของข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น มีข้อสงสัยเพราะประมาณการ

ทางบัญชีอาจต า่ไป 

ก74. ในบางสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของประมาณการอาจมีระดับสูงจนไม่สามารถจัดท า

ประมาณการทางบัญชีที่ สมเหตุสมผลได้ ดังนั้น แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจ

ไม่ให้รับรู้ ประมาณการในงบการเงินหรือไม่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีนี้  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่เพียงเกี่ ยวข้องว่าควร

รับรู้ ประมาณการทางบัญชีหรือควรวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือไม่  หากรวมถึง 

ความสมเหตุสมผลของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วย  แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีและความไม่แน่นอนของ

ประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการนั้น (ดูย่อหน้าที่  ก112-ก113, ก143-ก144) 

ก75. ในบางกรณี ความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีอาจ

ก่อให้เกิดความสงสัยอย่างมากเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ 

มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 570 (ปรับปรุง)43 ได้ให้ข้อก าหนดและให้แนวทางใน

สถานการณ์ดังกล่าว 

ความซบัซอ้นและการใชดุ้ลยพินิจ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่16(ข)) 

ระดับที่ ความซับซ้อนกระทบต่อการเลือกและการน าวิธกีารไปปฏบิัติ 

ก76. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าวิธีการไปใช้จัดท าประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความต้องการทักษะและความรู้ เฉพาะทางโดยผู้บริหารอาจแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ ใช้

จัดท าประมาณการทางบัญชีมีความซับซ้อนสืบเนื่ อง ดังนั้นประมาณการทางบัญชีอาจมี 

ข้อสงสัยต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสูงกว่า  เมื่ อผู้บริหารจัดท าแบบจ าลองเอง

โดยมีประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องเพียงเลก็น้อยหรือใช้แบบจ าลองที่ ประยุกต์ใช้วิธีการที่ ไม่ได้

สร้างขึ้ นหรือโดยทั่วไปไม่ได้ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ อาจม ี

ข้อสงสยัต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสูงกว่า 

• ลักษณะของหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจเป็นผลให้มีความต้องการวิธีการที่ ซับซ้อนซึ่ งจ าเป็นต้องมีแหล่งที่ มาอัน

หลากหลายของข้อมูลหรือข้อสมมติในอดีตและข้อมูลหรือข้อสมมติที่ เกี่ ยวกับอนาคต

ข้างหน้า ด้วยความสัมพันธ์กันที่ หลากหลายระหว่างข้อมูลหรือข้อสมมติ  ตัวอย่างเช่น  

ค่าเผื่ อส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ

ความน่าเชื่ อถือต่อการจ่ายช าระในอนาคตและกระแสเงินสดอื่ นอยู่บนพื้ นฐาน 

 

43
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 
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การพิจารณาของข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตและการน าข้อสมมติที่ เกี่ ยวกับอนาคต

ข้างหน้ามาใช้  ในท านองเดียวกัน การประเมินมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาประกันภัยอาจ

จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยในอนาคตที่ ถูกประมาณการ

ไว้บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตที่ ตั้งข้อสมมติไว้ 

ระดับที่ ความซับซ้อนกระทบต่อการเลือกและการน าข้อมูลมาใช้ 

ก77. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าข้อมูลไปใช้จัดท าประมาณการทางบัญชีได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความซับซ้อนของกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลและการพิจารณาความสัมพันธ์และความ

น่าเชื่ อถือของแหล่งที่ มาของข้อมูล  ข้อมูลจากแหล่งที่ มาบางแหล่งอาจน่าเชื่ อถือมากกว่า

แหล่งอื่ นๆ  ส าหรับการรักษาความลับหรือการมีส่วนได้เสยี แหล่งที่ มาของข้อมูลภายนอก

บางแหล่งยังคงไม่เปิดเผยข้อมูล(หรือไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด) ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการ

พิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ มาจากแหล่งนั้น เช่น แหล่งที่ มาของข้อมูลพื้ นฐานที่

น ามาใช้หรือวิธกีารที่ ข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผล 

• ความซับซ้อนสืบเนื่ องในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่ อข้อมูลมีจ านวนมากและมี
แหล่งที่ มาหลากหลาย ก็อาจมีความซับซ้อนสืบเนื่ องในการรักษาความน่าเชื่ อถือของ

ข้อมูลซึ่ งใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ความจ าเป็นในการตีความเง่ือนไขของสัญญาที่ ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การก าหนดกระแส

เงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดออกที่ เกิดจากเจ้าหนี้ เชิงพาณิชย์หรือส่วนลดที่ ให้ลูกค้าอาจ

ขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของสัญญาที่ ซับซ้อนอย่างมาก ซึ่ งจ าเป็นต้อ งมีประสบการณ์ที่

เฉพาะเจาะจงหรือความรู้ความสามารถในการท าความเข้าใจหรือตีความ  

ระดับที่ การใช้ดุลยพินิจกระทบต่อการเลือกและการน าวิธกีารไปปฏบิัติหรือน าข้อมูลและข้อสมมติมาใช้ 

ก78. ในการพิจารณาระดับที่ การเลือกและการน าวิธีการไปปฏิบัติหรือน าข้อมูลและข้อสมมติมาใช้

จัดท าประมาณการทางบัญชีได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ระดับที่ แม่บทการรายงานทางการเงินไม่เจาะจงวิธีการประเมินมูลค่า หลักการ เทคนิค 

และปัจจัยที่ ใช้ในวิธกีารประมาณการ 

• ความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้องกับจ านวนหรือเวลา รวมถึงช่วงเวลาที่ มีการประมาณ  จ านวน

และเวลาเป็นที่ มาของความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งมีอยู่เป็นปกติ และก่อให้เกิด

ความจ าเป็นส าหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือกค่าประมาณแบบจุด ซึ่ ง

น าไปสู่โอกาสให้เกิดความล าเอยีงของผู้บริหาร  ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชีที่ รวม

ข้อสมมติที่ เกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้าไว้ด้วย อาจมีระดับของการใช้ดุลยพินิจสงูซึ่ งอาจท าให้

เกดิข้อสงสยัต่อความล าเอยีงของผู้บริหาร  
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ปัจจยัความเสีย่งสืบเนือ่งอ่ืน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่16(ข)) 

ก79. ระดับของการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีมีอิทธิพลต่อข้อสงสัยว่า

ประมาณการทางบัญชีขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งเป็นผลมาจากความล าเอียงของผู้ บริหารหรือ 

การทุจริต  ตัวอย่างเช่น เมื่ อประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้การใช้ดุลยพินิจระดับสูง อาจ

เป็นไปได้ที่ เกิดข้อสงสัยว่าประมาณการทางบัญชีนั้นขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจากความ

ล าเอียงของผู้บริหารหรือการทุจริตและอาจเป็นเหตุให้ผลที่ อาจเป็นไปได้จากการวัดมูลค่ามี

ความหลากหลาย  ผู้บริหารอาจเลือกค่าประมาณแบบจุดจากช่วงผลลัพธ์ดังกล่าวซึ่ งไม่

เหมาะสมในสถานการณ์นั้น หรือได้รับอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมจากความล าเอียงของ

ผู้บริหารทั้งที่ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ดังนั้นประมาณการจึงแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริง  ส าหรับการ

ตรวจสอบปีถัดไป ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเป็นไปได้ในงวดก่อนอาจมีผลต่อ

การวางแผนและวิธกีารประเมินความเสี่ ยงในงวดปัจจุบัน 

ความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่17) 

ก80. การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องของผู้สอบบัญชี ซึ่ งพิจารณาระดับที่ ประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้

หรือได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการ ความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือ

ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใดที่ ระบุไว้และประเมินไว้นั้น เป็นความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญหรือไม่ 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้

วธีิการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูส้อบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่18) 

ก81. ในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธกีารใดใน 3 วิธ ี

(วิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรือร่วมกัน) ที่ ระบุในย่อหน้าที่  18 ยกตัวอย่างเช่น เมื่ อข้อสมมติต่างๆ

ถูกน ามาใช้เพื่ อประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้วิธีการตรวจสอบที่ แตกต่าง

กนัส าหรับการทดสอบข้อสมมติแต่ละข้อ  

การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องทั้งที่ สอดคล้องหรือขัดแย้ง 

ก82. หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและสอดคล้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ รวมถึงข้อมูลใดๆที่ ขัดแย้งกนั44 การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีในลักษณะที่

เป็นกลางอาจเกี่ ยวข้องกับการได้มาซึ่ งหลักฐานจากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกกจิการ 

อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องท าการค้นหาทุกสิ่ งอย่างละเอียดเพื่ อระบุแหล่งที่ มา

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นไปได้ทั้งหมด 

 

44
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก1 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 44 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ก83. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี

ความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นตามการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีที่ สูงขึ้ น 45 ดังนั้ น 

การพิจารณาลักษณะหรือปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีอาจมีความส าคัญมากขึ้ นเมื่ อ

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีถูกประเมินไว้ในระดับสูงที่ สุดของ

ความหลากหลายของระดับความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

การวัดระดับ 

ก84. ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีนั้นได้รับผลกระทบ

จาก ตัวอย่างเช่น 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ซึ่ งมีผล

ต่อความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการและมีอิทธิพลต่อวิธีการที่  

ผู้สอบบัญชีเลือกเพื่ อตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้เกี่ ยวกับความมีอยู่จริงหรือการ

ประเมินมูลค่าอาจต ่ากว่าส าหรับโบนัสค้างจ่ายแบบตรงไปตรงมาที่ จ่ายให้กับพนักงาน

หลังจากสิ้ นงวดไม่นาน ในสถานการณ์เช่นนี้  อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าหาก 

ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอจากการประเมิน

เหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีแทนที่ จะใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ น 

• เหตุผลของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เมื่อผูส้อบบัญชีตั้งใจที่จะเชื ่อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่เกี ่ยวขอ้ง 

(อ้างองิย่อหน้าที่  19) 

ก85. การทดสอบประสิทธผิลของการน าการควบคุมเกี่ ยวข้องไปปฏิบัติอาจเหมาะสมเมื่ อความเสี่ ยง

สืบเนื่ องถูกประเมินในระดับที่ สูงในความหลากหลายของระดับความเสี่ ยงสืบเนื่ องรวมถึง

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญซึ่ งอาจเกดิขึ้นเมื่ อประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กบัหรือได้รับผลกระทบ

จากความซับซ้อนในระดับสูง  เมื่ อประมาณการทางบัญชีได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจ

ในระดับสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ มีความส าคัญโดยผู้บริหาร ข้อจ ากัดของ 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องในการออกแบบการควบคุมที่ มีประสิทธิผลอาจท าให้ผู้ สอบบัญชีต้อง

มุ่งเน้นไปที่ กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระมากกว่าการทดสอบความมีประสทิธิผลของการ

ปฏบิัติตามการควบคุม 

ก86. ในการก าหนดลักษณะ เวลา และขอบเขตของการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ  

เช่น 

• ลักษณะ ความถี่  และปริมาณของรายการ 

 

45
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) และ ก19 
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• ความมีประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม รวมถึงการควบคุมได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ได้ประเมินไว้และท าให้การก ากับ

ดูแลดีขึ้นหรือไม่ 

• ความส าคัญของการควบคุมเฉพาะที่ มีต่อวัตถุประสงค์การควบคุมในภาพรวมและ

กระบวนการที่ กิจการมีอยู่ รวมถึงความซับซ้อนของระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนการท า

รายการ 

• การติดตามผลการควบคุมและการระบุข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน 

• ลักษณะของความเสี่ ยงที่ การควบคุมออกแบบมาเพื่ อตอบสนอง ตัวอย่างเช่น  

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจเปรียบเทียบกับการควบคุมเกี่ ยวกับข้อมูล

สนับสนุน 

• ความสามารถของผู้ที่ เกี่ ยวข้องในกจิกรรมการควบคุม 

• ความถี่ ในการปฏบิัติงานของกจิกรรมควบคุม และ 

• หลักฐานการปฏบิัติงานของกจิกรรมการควบคุม 

การตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ก87. ในบางประเภทธุรกิจ เช่น การให้บริการทางการเงิน ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

กว้างขวางในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ จะมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประมาณการทางบัญชีบางประการซึ่ งการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ก88. ในกรณีที่ มีความเสี่ ยงซึ่ งวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

อาจรวมถึง 

• เมื่ อการควบคุมมีความจ าเป็นเพื่ อที่ จะลดความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการเร่ิมต้น การบันทกึ 

การประมวลผล หรือการรายงานข้อมูลที่ ได้รับจากภายนอกของบัญชีแยกประเภททั่วไป

และบัญชีแยกประเภทย่อย 

• ข้อมูลสนับสนุนสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หนึ่ งอย่างหรือมากกว่านั้นมีการ เร่ิมต้น 

บันทกึ ประมวลผล หรือรายงานผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่ อรายการ

หรือข้อมูลมีจ านวนมาก หรือมีการใช้แบบจ าลองที่ ซับซ้อน  และต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ครอบคลุมเพื่ อให้มั่นว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล สถาบัน

การเงินหรือหน่วยงานสาธารณูปโภคอาจจ าเป็นต้องมีการตั้งส ารองการสูญเสียที่ มีความ

ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของหน่วยงานสาธารณูปโภค ข้อมูลที่ ใช้ในการค านวณ

ประมาณการการตั้งส ารองการสูญเสียที่ คาดว่าจะเกิดอาจประกอบด้วยยอดคงเหลือของ

บัญชีขนาดเลก็จ านวนมากที่ เกิดจากปริมาณรายการที่ สูง ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชี

อาจสรุปได้ว่าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอได้โดยไม่มี
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การทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับแบบจ าลองที่ ใช้ในการค านวณค่าเผื่ อส าหรับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ในกรณีดังกล่าว ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีอาจขึ้นอยู่กับ

ประสทิธผิลของการควบคุมในเรื่ องความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 

ก89. ผู้สอบบัญชีอาจถูกบังคับตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่ นเพื่ อให้ด าเนินการตามกระบวนการ

เพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องหรือเพื่ อให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับความเชื่ อมั่นของการควบคุมภายใน ซึ่ งถือเป็น

ส่วนหนึ่ งของการตรวจสอบงบการเงินส าหรับหน่วยงานบางหน่วยงาน (เช่นธนาคารหรือ

บริษัทประกัน) ในสถานการณ์เช่นนี้ และสถานการณ์อื่ นๆที่ คล้ายคลึงกัน ผู้สอบบัญชีอาจใช้

ข้อมูลที่ ได้จากการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นหลักฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ 

การพิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ นในภายหลังวันที่ ในงบการเงินหรือไม่ซึ่ งอาจส่งผล

กระทบต่อการสอบบัญชี 

ความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อ้างองิย่อหน้าที่  20)  

ก90. เมื่ อวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญมีเพียง

กระบวนการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33046 ก าหนดให้ขั้นตอน

เหล่านั้นต้องรวมถึงการทดสอบรายละเอียด การทดสอบรายละเอียดดังก ล่าวอาจได้รับ 

การออกแบบและปฏิบัติตามแต่ละวิธีที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

นี้ตามการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตามแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างของการทดสอบ

รายละเอยีดส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีรวมถึง 

• การตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบสญัญาเพื่ อยืนยันข้อก าหนดหรือข้อสมมต ิ

• การค านวณซ ้า ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ของ

แบบจ าลอง 

• การสอบทานข้อสมมติที่ ใช้ในการสนับสนุนเอกสารว่ามีความสอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลที่

เผยแพร่โดยบุคคลที่ สาม 

การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  21) 

ก91. ในบางสถานการณ์ การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมเพียงพอเพื่ อระบุความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าคงคลัง

ของผลิตภัณฑ์ที่ ถูกยกเลิกหลังจากสิ้ นสุดงวดของรายงานอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

 

46
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  21 
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เหมาะสมเพียงพอเกี่ ยวกับการประมาณการของมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ ณ วันสิ้นงวด ในกรณี

อื่ นๆ อาจจ าเป็นต้องใช้วิธทีดสอบนี้ เพื่ อเชื่ อมต่อกบัแนวทางอื่ นในย่อหน้าที่  18 

ก92. ส าหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีอาจไม่ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้ นใน

ช่วงเวลาที่ เนิ่ นนานไป นอกจากนั้น เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมทางบัญชี ข้อมูลหลังจากวันสิ้นงวดอาจไม่สะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ มีอยู่ ณ 

วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นจึงอาจไม่เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมทางบัญชี  

ก93. ถึงแม้ว่าผู้ สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะไม่เลือกใช้วิธีการทดสอบนี้ เป็นการเฉพาะในการ

ประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชียังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 โดย

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ เกิดขึ้นระหว่าง

วันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีทุกรายการ ที่ เป็นรายการที่ ต้องปรับปรุง

หรือเปิดเผยในงบการเงินได้รับการระบุ47 และปรากฏในงบการเงินอย่างเหมาะสม48 เนื่ องจาก

การวัดมูลค่าประมาณการทางบัญชีในหลายๆกรณีที่ นอกเหนือไปจากการวัดประมาณการ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซ่ึงโดยปกติจะขึ้นอยู่กบัผลของสถานการณ์ รายการหรือเหตุการณ์ใน

อนาคต ผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 

การทดสอบวิธกีารจัดท าประมาณการของผู้บริหาร (อ้างองิย่อหน้าที่  22) 

ก94. การทดสอบวิธีการจัดท าประมาณการของผู้บริหารอาจเป็นวิธีการที่ เหมาะสมเมื่ อเป็นไปตาม

ตัวอย่างต่อไปนี้  

• การสอบทานของผู้ สอบบัญชีส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ มี ลักษณะเดียวกันใน 

งบการเงินในงวดบัญชีก่อนท าให้เชื่ อได้ว่ากระบวนการของผู้ บริหารในปัจจุบันน่าจะมี

ความเหมาะสม 

• ประมาณการทางบัญชีขึ้ นอยู่กับประชากรที่ มีขนาดใหญ่ซึ่ งมีลักษณะคล้ายกันโดยที่  

ความแตกต่างของประชากรแต่ละรายไม่มีนัยส าคัญ 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องได้ระบุวิธีที่ ผู้บริหารควรใช้เพื่ อประมาณการ 

ทางบัญชี ตัวอย่างเช่น อาจเป็นกรณีของประมาณการการตั้งส ารองการสญูเสยีที่ คาดว่าจะเกดิ 

• ประมาณการทางบัญชีจัดท าจากการประมวลผลของข้อมูลตามปกติ 

 

47
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่  6 

48
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่  8 
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การทดสอบวิธีการจัดท าประมาณการของผู้บริหารยังอาจเป็นวิธีการที่ เหมาะสมเมื่ อไม่มีวิธี

ทดสอบที่ ท าได้ในทางปฏิบัติ หรืออาจเป็นวิธีที่ เหมาะสมในการรวมเป็นส่วนหนึ่ งกับวิธี

ทดสอบอื่ นๆ  

การเปล่ียนแปลงวิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ และข้อมูลจากการตรวจสอบในงวดก่อนหน้า 

(อ้างองิย่อหน้าที่  23 (ก) 24 (ก) และ 25 (ก)) 

ก95. เมื่ อการเปล่ียนแปลงวิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ หรือข้อมูล จากงวดก่อนหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ใหม่หรือข้อมูลใหม่ หรือเมื่ อข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญไม่สอดคล้องกับส่วนอื่ นๆ

และส่วนที่ ใช้ในการประมาณการทางบัญชีอื่ นๆ หรือข้อสมมติที่ เกี่ ยวข้องที่ ถูกใช้ในส่วนอื่ น

ของกิจกรรมด้านธุรกิจของกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องมีการหารือกับผู้บริหารเพิ่ มเติม

เกี่ ยวกบัสถานการณ์และสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัความเหมาะสมของข้อสมมติที่ ใช้ 

ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหาร (อ้างองิย่อหน้าที่  23 (ข) 24 (ข) และ 25 (ข)) 

ก96. เมื่ อผู้ สอบบัญชีระบุ ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้ บริหารที่ อาจเกิดขึ้ น ผู้ สอบบัญชีอาจ

จ าเป็นต้องหารือเพิ่ มเติมกับผู้บริหารและอาจจ าเป็นต้องพิจารณาอีกคร้ังว่ามีหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่ งได้รับมาจากวิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ใช้ว่ามีความ

เหมาะสมและสามารถสนับสนุนในเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างของข้อบ่งชี้ ถึงความ

ล าเอียงของผู้บริหารส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เฉพาะเจาะจงอาจเกิดขึ้นเมื่ อผู้บริหารได้

จัดท าช่วงที่ เหมาะสมส าหรับข้อสมมติที่ แตกต่างกัน และในแต่ละกรณี ข้อสมมติที่ ใช้มาจาก

จุดสิ้นสดุของช่วงที่ ท าให้เกดิผลการวัดมูลค่าที่ ดีที่ สดุ 

วิธกีาร 

การเลือกวิธกีาร (อ้างองิย่อหน้าที่  23 (ก)) 

ก97. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของวิธีการที่ เลือกในบริบท

ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) และความเหมาะสมของการ

เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจากงวดก่อนอาจรวมถึง 

• เหตุผลของผู้บริหารในการเลือกวิธกีารนั้นเหมาะสมหรือไม่ 

• วิธีการมีความเหมาะสมหรือไม่ในแต่ละลักษณะสถานการณ์ของการประมาณการ 

ทางบัญชี ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง แนวคิดหรือเทคนิค

การประเมินมูลค่าอื่ นที่ มีอยู่ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

สภาพแวดล้อมที่ กจิการด าเนินงานอยู่ 

• เมื่ อผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าวิธีการที่ แตกต่างกันส่งผลให้มีการประมาณการในช่วงที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ผู้บริหารมีวิธีการในการสืบหาสาเหตุของความแตกต่าง

เหล่านี้อย่างไร และ 
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• การเปล่ียนแปลงขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ใหม่หรือข้อมูลใหม่หรือไม่ เมื่ อไม่เป็นเช่นนั้น  

การเป ล่ียนแปลงอาจไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การเปล่ียนแปลงโดยปราศจากเหตุผลที่ ไม่สอดคล้อง

กับงบการเงินเป็นเวลานานและอาจท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือ

อาจเป็นข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้น (ดูเพิ่ มเติมที่ ย่อหน้า ก133 – 

ก136) 

ประเด็นเหล่านี้ มีความส าคัญเมื่ อข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

ไม่ได้ก าหนดวิธกีารวัดมูลค่าหรือไม่อนุญาตให้ใช้หลายวิธ ี

การใช้แบบจ าลองที่ มีความซับซ้อน (อ้างองิย่อหน้าที่  23 (ง)) 

ก98. แบบจ าลองและแบบจ าลองที่ เกี่ ยวข้องมีแนวโน้มที่ จะซับซ้อนมากขึ้นเมื่ อ 

• การท าความเข้าใจ การน าวิธีการมาใช้ รวมถึงการออกแบบแบบจ าลอง การเลือก และ

การใช้ข้อมูลรวมถึงข้อสมมติที่ เหมาะสมนั้นจ าเป็นต้องใช้ทกัษะหรือความรู้ เฉพาะทาง 

• เป็นการยากที่ จะได้รับข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับการใช้ในแบบจ าลองดังกล่าว เนื่ องจากมี

ข้อจ ากัด เกี่ ยวกับความพร้อมใช้  หรือความสามารถสังเกตได้ของข้อมูล ห รือ

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลู 

• เป็นการยากที่ จะรักษาความถูกต้องของข้อมูลและข้อสมมติที่ ใช้ในแบบจ าลองเนื่ องจาก

ลักษณะของการประเมินค่ามีความหลากหลาย ความสมัพันธข์องแต่ละปัจจัยมีจ านวนมาก 

หรือมีการค านวณซ า้หลายคร้ัง (เช่น ความถูกต้อง ความสอดคล้อง หรือความครบถ้วน) 

ก99. เร่ืองที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาเมื่ อผู้บริหารใช้แบบจ าลองที่ ซับซ้อนอาจรวมถึงตัวอย่าง

ต่อไปนี้  เช่น 

• แบบจ าลองได้รับการตรวจสอบก่อนน าไปใช้หรือเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงแบบจ าลอง โดย

มีการสอบทานเป็นระยะเพื่ อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ จะน าไปใช้ 

กระบวนการตรวจสอบของกจิการ รวมถึงการประเมินดังต่อไปนี้  

O ความสมบูรณ์ทางทฤษฎีของแบบจ าลอง 

O ความเชื่ อถือได้ของการค านวณของแบบจ าลอง 

O ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและข้อสมมติของแบบจ าลอง และ 

O ผลของแบบจ าลองเปรียบเทยีบกบัรายการที่ เกดิขึ้นจริง 

• นโยบายเกี่ ยวกบัการควบคุมการเปลี่ ยนแปลงมีความเหมาะสมและมีข้ันตอนอยู่จริง 

• ผู้บริหารใช้ทกัษะและความรู้ที่ เหมาะสมในการใช้แบบจ าลอง 

ข้อพิจารณาเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ส าหรับวิธกีารที่ ไม่ได้ใช้แบบจ าลองที่ ซับซ้อนด้วยเช่นกนั 
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ก100. ผู้บริหารอาจท าการปรับปรุงผลของแบบจ าลองเพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ในบางธุรกิจการปรับปรุงเหล่านี้ เรียกว่าการปรับ

ผลกระทบรายการ ในกรณีของการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี อาจจะต้อง

พิจารณาว่าการปรับปรุงผลของแบบจ าลองนั้น (ถ้ามี) สะท้อนถึงข้อสมมติของผู้ซื้อผู้ขายใน

ตลาดภายใต้สถานการณ์เดียวกนัหรือไม่ 

การรักษาความน่าเชื่ อถือของข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและข้อมูลที่ น าไปใช้ในแบบจ าลอง (อ้างอิง 

ย่อหน้าที่  23 (จ)) 

ก101. ในการรักษาความน่าเชื่ อถือของข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญและข้อมูลที่ น าไปใช้ในแบบจ าลองนั้น

หมายถึงการรักษาความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสมมติ  ผ่าน 

การประมวลผลข้อมูลทุกขั้นตอน ความล้มเหลวในการรักษาความน่าเชื่ อถือดังกล่าวอาจ

ส่งผลให้เกิดความเสียหายของข้อมูลและข้อสมมติ และอาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริง ในกรณนีี้ ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลและข้อสมมติ

ที่ อาจมีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดที่ เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร และไม่มีเปล่ียนแปลงใดๆที่

เกิดขึ้ นโดยไม่ตั้ งใจในระหว่างกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้อน การจัดเก็บ การส่ง หรือ 

การประมวลผลข้อมูล 

ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ (อ้างองิย่อหน้าที่  24) 

ก102. ข้อพิจารณาที่ มีความเกี่ ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้อสมมติที่ มี

นัยส าคัญในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และความเหมาะสมของ 

การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนหน้า (ถ้ามี) อาจรวมถึง 

• เหตุผลของผู้บริหารในการเลือกข้อสมมติ 

• ข้อสมมติมีความเหมาะสมในแต่ละลักษณะสถานการณ์ของการประมาณการทางบัญชี 

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

สภาพแวดล้อมที่ กจิการด าเนินงานหรือไม่ และ 

• การเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่อนในการเลือกข้อสมมติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใหม่หรือข้อมูล

ใหม่หรือไม่ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงกอ็าจไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การเปล่ียนแปลงการประมาณทางบัญชีโดยปราศจากเหตุผล

อาจท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินหรืออาจ

เป็นข้อบ่งชี้ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้น (ดยู่อหน้าที่  ก133 – ก136) 

ก103. ผู้บริหารอาจประเมินข้อสมมติทางเลือกหรือผลของการประมาณการทางบัญชีที่ เป็น

ทางเลือก ซึ่ งอาจท าได้โดยใช้วิธีการที่ หลากหลายขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ แนวทางหนึ่ งที่

เป็นไปได้คือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาว่าจ านวนเงินของ

ประมาณการทางบัญชีแตกต่างกนัไปตามข้อสมมติที่ แตกต่างกันอย่างไร แม้ว่าประมาณการ
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ทางบัญชีที่ วัดมูลค่ายุติธรรมกอ็าจมีความแตกต่างเนื่ องจากผู้ร่วมตลาดที่ แตกต่างกนักใ็ช้ข้อ

สมมติที่ แตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจน าไปสู่การจัดท าสถานการณ์

ผลลัพธ์จ านวนหนึ่ ง ซึ่ งบางคร้ังมีลักษณะเป็นช่วงของผลลัพธโ์ดยผู้บริหาร และประกอบด้วย 

“สถานการณ์ในแง่ร้าย” และ “สถานการณ์ในแง่ดี” 

ก104. ผู้สอบบัญชีอาจรับรู้หรือได้รับความเข้าใจในข้อสมมติที่ ถูกน ามาใช้ในด้านอื่ นของธุรกิจของ

กิจการ ผ่านความรู้ที่ ได้รับในการปฏิบติังานตรวจสอบ เร่ืองดังกล่าวอาจรวมถึง โอกาสทาง
ธุรกจิ ข้อสมมติในเชิงกลยุทธ์ และกระแสเงินสดในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้หากผู้สอบบัญชี 

ที่ รับผิดชอบงานได้ด าเนินการอื่ นใดเพื่ อกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง)49 ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานพิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้รับจากการ

ปฏิบัติงานอื่ นมีความเกี่ ยวข้องกับการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพื่ อระบุว่าข้อสมมติที่ มี

นัยส าคัญมีความสอดคล้องกันและสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ในการประมาณการ 

ทางบัญชีอื่ นหรือไม่ 

ก105. ความเหมาะสมของข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ผู้บริหารมักจัดท าเอกสารเกี่ ยวกับแผนงานและความตั้งใจที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ

หนี้ สินเฉพาะอย่างและแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้บริหารท า

เช่นนั้น ลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จะได้รับเกี่ ยวกับความตั้งใจและ

ความสามารถของผู้บริหารเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ วิธีการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจรวมถึงกระบวนการต่อไปนี้  (ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) 

• การสอบทานเหตุการณ์ในอดีตเกี่ ยวกบัการท าตามความต้ังใจของผู้บริหาร 

• การตรวจสอบแผนงานหรือเอกสารอื่ นซึ่ งรวมถึง แผนงบประมาณที่ ผ่านการอนุมัติแล้ว

หรือรายงานการประชุม (ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) 

• การสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบัเหตุผลส าหรับการด าเนินการที่ มีลักษณะเฉพาะนั้น 

• การสอบทานเหตุการณ์ที่ เกดิภายหลังวันที่ ในงบการเงินจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• การประเมินความสามารถของกิจการในการท าตามสิ่ งที่ ก าหนดไว้ภายใต้สภาพ

เศรษฐกิจของกิจการรวมถึงผลกระทบของภาระผูกพันที่ มี และข้อจ ากัดทางกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือสญัญาที่ อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของข้อเทจ็จริงของผู้บริหาร 

• การพิจารณาว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่ (ถ้ามี) 

 

49
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  8 
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อย่างไรกต็ามแม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจไม่อนุญาตให้ใช้ความตั้งใจของ

ผู้ บ ริหารหรือแผนงานในการจัดท าประมาณการทางบัญชี ส่วนใหญ่ เป็นกรณี ของ 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีเนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าก าหนดให้ต้อง

สะท้อนให้เหน็ถึงข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ใช้โดยผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด 

ข้อมูล (อ้างองิย่อหน้าที่  25 (ก)) 

ก106. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความเหมาะสมของข้อมูลที่ เลือกเพื่ อใช้ใน

บ ริบทของแ ม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยว ข้อง  และความ เหมาะสมของ 

การเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่อนหน้า (ถ้ามี) อาจรวมถึง 

• เหตุผลของผู้บริหารในการเลือกข้อมูล 

• ข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่ในแต่ละลักษณะสถานการณ์ของการประมาณการ 

ทางบัญชี  ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  และธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมที่ กจิการด าเนินงานอยู่ และ 

• การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนในเร่ืองแหล่งที่ มาหรือรายการข้อมูลที่ เลือกหรือข้อมูลที่

เลือกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใหม่หรือข้อมูลใหม่หรือไม่ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงกอ็าจ

ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยปราศจากเหตุผลอาจท าให้เกิดการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินหรืออาจเป็นข้อบ่งชี้ ถึงความ

ล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น (ดยู่อหน้าที่  ก133 – ก136) 

ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล (อ้างองิย่อหน้าที่  25 (ค)) 

ก107. เมื่ อใช้ข้อมูลที่ ท าโดยกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ประเมินว่าข้อมูลมีความน่าเชื่ อถือเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมถึง

ความจ าเป็นตามแต่สถานการณ์เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความถูกต้อง

และความครบถ้วนของข้อมูลและประเมินว่าข้อมูลมีความแม่นย าและมีรายละเอยีดเพียงพอ

ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่50 

ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือสญัญาที่ มีความซับซ้อน (อ้างองิย่อหน้าที่  25 (ง)) 

ก108. วิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเมื่ อประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดทางกฎหมาย

หรือสญัญาที่ มีความซับซ้อนรวมถึง 

• พิจารณาว่าจ าเป็นต้องมีทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางเพื่ อท าความเข้าใจหรือตีความ

สญัญาหรือไม่ 

 

50
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  9 
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• การสอบถามที่ ปรึกษาทางกฎหมายของนิติบุคคลเกี่ ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

สญัญา และ 

• สอบทานพื้นฐานของสญัญาเพื่ อ 

o ประเมินวัตถุประสงคพ์ื้นฐานทางธุรกจิส าหรับการท ารายการหรือข้อตกลง และ 

o พิจารณาว่าข้อก าหนดของสญัญาสอดคล้องกบัค าอธบิายของผู้บริหารหรือไม่ 

การเลือกค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ 

ขั้นตอนเพื่ อท าความเข้าใจและระบุความไม่แน่นอนของประมาณการของผู้บริหาร (อ้างอิงย่อหน้าที่  

26 (ก)) 

ก109. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับผู้บริหารว่าได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท า 

ความเข้าใจและระบุความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ อาจรวมถึงว่าผู้บริหารได้

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้หรือไม่ 

(ก) ท าความเข้าใจเร่ืองความไม่แน่นอนของประมาณการโดยการระบุแหล่งที่ มาและ

ประเมนิระดับความผันแปรสืบเนื่ องในการวัดมูลค่าผลลัพธแ์ละช่วงผลลัพธ์ของการวัด

มูลค่าผลลัพธท์ี่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข) ระบุระดับของกระบวนการวัดมูลค่า ความซับซ้อน หรือการใช้ดุลยพินิจว่าส่งผลต่อ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และมีการระบุผล

ที่ อาจเกดิขึ้นจากการแสดงข้อมูลผิดพลาดโดยใช้ 

(1) ทกัษะและความรู้ที่ เหมาะสมในการประมาณการทางบัญชี และ 

(2) การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงการระบุและแก้ไขสิ่ งที่ ท าให้เกิด

อคตขิองผู้บริหาร และ 

(ค) ระบุความไม่แน่นอนของประมาณการโดยการเลือกค่าประมาณแบบจุดและ 

การเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ 

การเลือกค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ (อ้างองิย่อหน้าที่  26 (ข)) 

ก110. เร่ืองที่ อาจเกี่ ยวข้องกบัการเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและการจัดท าการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัความไม่แน่นอนของประมาณการรวมถึง 

• วิธีการและข้อมูลที่ ใช้ถูกเลือกอย่างเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเมื่ อมีวิธีการทางเลือกใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชีและแหล่งที่ มาทางเลือก 

• คุณลักษณะการประเมินมูลค่าที่ ใช้มีความเหมาะสมและครบถ้วนหรือไม่ 
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• ข้อสมมติที่ ใช้ถูกเลือกจากช่วงของจ านวนที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล และได้รับ 

การสนับสนุนโดยข้อมูลซึ่ งเหมาะสมที่ เกี่ ยวข้องและเชื่ อถือได้หรือไม่ 

• ข้อมูลที่ ใช้มีความเหมาะสม ความเกี่ ยวข้อง และความเชื่ อถือได้หรือไม่ รวมถึง 

ความน่าเชื่ อถือของข้อมลูนั้นได้รับการดูแลหรือไม่ 

• การค านวณถูกน าไปใช้ตามวิธกีารและมีการค านวณที่ แม่นย าหรือไม่ 

• การประมาณแบบจุดของผู้บริหารได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมจากผลการวัด 

มูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

• การเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องได้มีการอธิบายตัวเลขประมาณการอย่างเหมาะสม และอธิบาย

ลักษณะรวมถึงข้อจ ากัดของกระบวนการประเมิน รวมถึงความผันแปรของผลการวัด 

มูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ก111. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของค่าประมาณแบบจุด

ของผู้บริหารอาจรวมถึง 

• เมื่ อข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องได้ก าหนดค่าประมาณแบบ

จุดที่ จะใช้หลังจากการพิจารณาผลลัพธ์และข้อสมมติทางเลือกหรือได้ก าหนดวิธีการวัด

มูลค่าที่ เฉพาะเจาะจง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

• เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไม่ได้ระบุวิธเีลือกจ านวนเงินจากผลการวัด

มูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ผู้ บริหารได้ใช้ดุลยพินิจโดยพิจารณาตาม

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

ก112. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารเกี่ ยวกับ

ความไม่แน่นอนของประมาณการรวมถึงข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจต้องมีการเปิดเผย 

• เพื่ ออธิบายจ านวนเงินที่ เป็นการประมาณและอธิบายลักษณะและข้อจ ากัดของ

กระบวนการในการท ารวมถึงความผันแปรของผลการวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผล แม่บทอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยเพิ่ มเติมเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การเปิดเผย51 

• เกี่ ยวกับนโยบายการบัญชีที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี นโยบายการ

บัญชีที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงเร่ืองต่างๆ เช่น หลักการเฉพาะ ปัจจัยพื้ นฐาน ประเพณีนิยม 

กฎและวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการจัดท าและน าเสนอประมาณการทางบัญชีในงบการเงินทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ 

 

51
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  13 การวัดมูลค่ายุติธรรม ย่อหน้าที่  92 
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• เกี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญหรือมีความเสี่ ยงสงู (ตัวอย่างเช่น การใช้ดุลยพินิจ

ที่ มผีลกระทบอย่างมีนัยส าคัญที่ สดุกบัจ านวนเงินที่ รับรู้ในงบการเงิน) รวมถึง ข้อสมมติ

เกี่ ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ มีนัยส าคัญหรือความไม่แน่นอนของประมาณการจาก

แหล่งอื่ น 

ในบางสถานการณ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมนอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้ในแม่บทการ

รายงานทางการเงินอาจมีความจ าเป็นเพื่ อให้บรรลุการน าเสนอที่ เป็นธรรม หรือต้องปฏิบัติ

ตามแม่บท เพื่ อไม่ท าให้เกดิความเข้าใจงบการเงินที่ คลาดเคล่ือน 

ก113. ประมาณการทางบัญชี ย่ิงได้รับผลจากความไม่แน่นอนของประมาณการมากเท่าใด  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อันเป็นสาระส าคัญกจ็ะถูกประเมินให้

สงูขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสอบทานหลักฐานการสอบบัญชีตามย่อหน้าที่  35 ว่า

การประมาณค่าแบบจุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ

ของผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

หรือมสีิ่ งที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

ก114. หากข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องนั้นเป็นเร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็น

พิเศษจากผู้สอบบัญชี สิ่ งนี้อาจเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ52 

เมื่ อผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท าความเข้าใจและระบุความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ (อ้างองิย่อหน้าที่  27) 

ก115. เมื่ อผู้สอบบัญชีพบว่าผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท าความเข้าใจ

และระบุความไม่แน่นอนของประมาณการ ขั้นตอนเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ผู้บริหาร

ด าเนินการเพื่ อท าความเข้าใจเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการซึ่ งอาจรวมถึงการ

พิจารณาข้อสมมติทางเลือกหรือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ก116. ในการพิจารณาว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ที่ จะจัดท าการประมาณแบบจุดหรือแบบช่วง 

ประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชีอาจต้องค านึงถึงนั้นรวมถึงการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีสามารถท าได้

โดยไม่กระทบต่อข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระหรือไม่ การพิจารณาดังกล่าวอาจรวมถึง

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งระบุถึ งข้อห้ามเกี่ ยวกับการท าหน้าที่ ที่ เป็น 

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ก117. หลังจากการพิจารณาการตอบสนองของผู้บริหารหากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่สามารถ

จัดท าการประมาณแบบจุดหรือแบบช่วงได้ในทางปฏบิัติ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบ

ต่อการตรวจสอบหรือต่อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินตามย่อหน้าที่  34 

 

52
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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การจัดท าค่าประมาณแบบจุดของผูส้อบบัญชีหรือการใชค่้าประมาณแบบช่วงของผูส้อบบัญชี 

(อ้างองิย่อหน้าที่  28 - 29) 

ก118. ในการจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือแบบช่วงของผู้สอบบัญชีเพื่ อประเมินค่าประมาณแบบ

จุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการของผู้บริหารอาจ

เป็นวิธกีารที่ เหมาะสม ในกรณีที่  

• การสอบทานของผู้สอบบัญชีในประมาณการทางบัญชีที่ คล้ายคลึงกันในงวดก่อนท าให้

เชื่ อได้ว่ากระบวนการประมาณการของผู้ บริหารในงวดปัจจุบันมีแนวโน้มที่ จะไม่มี

ประสทิธภิาพ 

• การควบคุมภายในของกิจการที่ อยู่ภายใต้กระบวนการของผู้ บริหารในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชีมีการออกแบบที่ ไม่ดีพอหรือไม่มีการน าไปใช้ 

• เหตุการณ์หรือรายการระหว่างวันสิ้นงวดและวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นไม่ได้ถูก

น ามาพิจารณาอย่างเหมาะสมเมื่ อผู้บริหารควรจะพิจารณา และเหตุการณ์หรือรายการ

ดังกล่าวปรากฏว่าขัดแย้งต่อค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

• มีแหล่งข้อมูลหรือข้อสมมติอื่ นที่ เหมาะสมที่ สามารถใช้ในการจัดท าค่าประมาณแบบจุด

หรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี 

• ผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อท าความเข้าใจหรือระบุความไม่

แน่นอนของประมาณการ (ดยู่อหน้าที่  27) 

ก119. การตัดสินใจในการจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือแบบช่วงอาจได้รับอิทธิพลจากแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจก าหนดค่าประมาณการแบบจุดที่ จะใช้หลังจาก

พิจารณาผลและข้อสมมติทางเลือก หรือก าหนดวิธีการวัดมูลค่าโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น 

การใช้การคิดลดมูลค่าที่ คาดหวังถ่วงน ้าหนักด้วยความน่าจะเป็นหรือผลลัพธ์ที่ มีความ

เป็นไปได้สงูสดุ) 

ก120. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะจัดท าการประเมินแบบจุดแทนที่ จะเป็นแบบช่วงหรือไม่ 

ขึ้ นอยู่กับลักษณะของประมาณการและดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีตามแต่ละสถานการณ์ 

ตัวอย่างเช่น ลักษณะของประมาณการอาจคาดว่าผลที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลมีความ

ผันแปรน้อย ในสถานการณ์เช่นนี้การจัดท าค่าประมาณแบบจุดอาจเป็นวิธีที่ มีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อสามารถจดัท าด้วยความแม่นย าในระดับสงู 
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ก121. ผู้สอบบัญชีอาจจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงได้หลายวิธ ีเช่น 

• การใช้แบบจ าลองที่ แตกต่างจากแบบจ าลองที่ ใช้โดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น แบบจ าลอง

ที่ ใช้ในเฉพาะภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมนั้นหรือแบบจ าลองที่ ผู้สอบบัญชีจัดท าขึ้น 

• การใช้แบบจ าลองของผู้บริหารแต่จัดท าข้อสมมติหรือแหล่งข้อมูลทางเลือกที่ แตกต่าง

กบัที่ ผู้บริหารใช้ 

• การใช้แบบจ าลองของผู้สอบบัญชีเองแต่จัดท าด้วยข้อสมมติทางเลือกที่ แตกต่างกับที่

ผู้บริหารใช้ 

• การจ้างหรือใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าแบบจ าลองหรือให้ข้อสมมติที่ มีความเกี่ ยวข้อง 

• การพิจารณาถึงเง่ือนไข รายการ หรือเหตุการณ์หรือตลาดที่ เกี่ ยวข้องของสนิทรัพย์หรือ

หนี้สนิที่ สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 

ก122. ผู้สอบบัญชีอาจจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงส าหรับการประมาณการ

ทางบัญชีเพียงบางส่วน (ตัวอย่างเช่น ส าหรับข้อสมมติโดยเฉพาะหรือเมื่ อมีเพียงบางส่วน

ของประมาณการทางบัญชีที่ ท าให้เกิดความเสี่ ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ) 

ก123. เมื่ อใช้วิธีการ ข้อสมมติ หรือข้อมูลของผู้ สอบบัญชีเพื่ อจัดท าค่าประมาณแบบจุดหรือ

ค่าประมาณแบบช่วง ผู้ สอบบัญชีอาจได้รับหลักฐานเกี่ ยวกับความเหมาะสมของวิธีการ  

ข้อสมมติ หรือข้อมูลของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีใช้ข้อสมมติของผู้สอบบัญชีใน

การจัดท าช่วงเพื่ อประเมินความสมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี

อาจค านึงถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือกข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ถูกใช้ในการ

จัดท าประมาณการทางบัญชีนั้นว่าท าให้เกิดข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้น

หรือไม่ 

ก124. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  29 (ก) ส าหรับผู้สอบบัญชีเพื่ อพิจารณาว่าช่วงดังกล่าวรวมจ านวนที่

สนับสนุนด้วยหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า

ผู้สอบบัญชีถูกคาดหวังว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุนผลที่ เป็นไปได้ในแต่

ละช่วง แต่ผู้สอบบัญชีมีแนวโน้มที่ จะได้รับหลักฐานเพื่ อตรวจสอบจุดที่ ปลายทั้งสองของช่วง

ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น และเป็นการสนับสนุนว่าจ านวนที่ อยู่ระหว่าง

ทั้งสองจุดกมี็ความสมเหตุสมผลเช่นกนั 

ก125. ขนาดของช่วงของผู้ สอบบัญชีอาจทวีคูณความมีสาระส าคัญ ต่องบการเงินโดยรวม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อสาระส าคัญขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน (ตัวอย่างเช่น รายได้ก่อนหัก

ภาษี) และขนาดดังกล่าวมีสัดส่วนค่อนข้างเลก็เมื่ อเทยีบกบัสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่ นในงบดุล 

ในกรณีนี้มีแนวโน้มที่ จะเกดิขึ้นเมื่ อความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการ

ทางบัญชีนั้นทวีคูณความมีสาระส าคัญขึ้น ซึ่ งเป็นเรื่ องปกติส าหรับการประมาณการทางบัญชี
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บางประเภทหรือในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ธุรกิจประกันภัยหรือธนาคาร ซึ่ งระดับ

ความไม่แน่นอนของประมาณการมีค่าสูงเป็นเร่ืองปกติและอาจมีข้อก าหนดเฉพาะในแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในเร่ืองนั้น จากวิธีการตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ ได้รับตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีอาจสรุป

ได้ว่าช่วงที่ ทวีคูณความมีสาระส าคัญตามดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีมีความเหมาะสมใน

สถานการณ์นั้น ในกรณีนี้  การประเมินของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของ 

การเปิดเผยเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการจึงมีความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการเปิดเผยดังกล่าวได้แสดงถึงความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงและ

ช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ย่อหน้าที่  ก139 – ก144 มีข้อควร

พิจารณาเพิ่ มเติมที่ อาจเกี่ ยวข้องในสถานการณ์นี้  

ขอ้พิจารณาอื่นเกีย่วกบัหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างองิย่อหน้าที่  30) 

ก126. ข้อมูลที่ ถูกใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีอาจจัดท าขึ้นโดยกิจการ 

จัดท าโดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร หรือจัดท าโดยแหล่งข้อมูลจากภายนอก 

แหล่งข้อมูลจากภายนอก 

ก127. ดังที่ อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50053 ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลภายนอกนั้นได้รับอิทธิพลจากแหล่งที่ มา ลักษณะของหลักฐาน และสถานการณ์

เฉพาะที่ ได้รับหลักฐานนั้น ดังนั้น ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของ

ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี

อาจแตกต่างกนัไปตามลักษณะของปัจจัยเหล่านี้  ตัวอย่างเช่น 

• เมื่ อข้อมูล ราคา หรือข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการก าหนดราคาของตลาดหรืออุตสาหกรรม

ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพียงแหล่งเดียวซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในข้อมูลดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีอาจขอราคาจากแหล่งข้อมูลอสิระอื่ นเพื่ อที่ จะท าการเปรียบเทยีบ 

• เมื่ อข้อมูล ราคา หรือข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการก าหนดราคาของตลาดหรืออุตสาหกรรม

ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกหลายแหล่ง และข้อมูลเหล่านั้ นชี้ ให้เห็นถึงความ

สอดคล้องกนั ผู้สอบบัญชีอาจมีความจ าเป็นต้องได้รับหลักฐานเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือ

ของข้อมูลจากแหล่งบุคคลน้อยลง 

• เมื่ อข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งชี้ ให้เห็นมุมมองของตลาดที่ แตกต่างกัน 

ผู้ สอบบัญชีอาจต้องท าความเข้าใจเหตุผลของความหลากหลายในมุมมอง ความ

หลากหลายอาจเป็นผลมาจากการใช้วิธีการ ข้อสมมติ หรือข้อมูลที่ แตกต่างกัน 

ตัวอย่างเช่น แหล่งที่ มาหนึ่ งอาจใช้ราคาปัจจุบันและแหล่งที่ มาอีกแหล่งใช้ราคาใน
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อนาคต เมื่ อเกิดความหลากหลายเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ ตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  26 (ข) ผู้สอบบัญชีจะต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ อธบิายถึงความไม่แน่นอน

ของประมาณการอย่างสมเหตุสมผลตามบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่ งส าคัญใน

การพิจารณาข้อมูลเกี่ ยวกบัวิธกีาร ข้อสมมติ หรือข้อมูลที่ ใช้ 

• เมื่ อข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกถูกจัดท าโดยใช้แบบจ าลองของแหล่งข้อมูลนั้น 

ย่อหน้าที่  ก33(ฉ) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ได้ให้แนวทางที่ เกี่ ยวข้องไว้ 

ก128. ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรม ข้อควรพิจารณาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกอาจรวมถึง 

(ก) มูลค่ายุติธรรมนั้นขึ้ นอยู่กับการซื้ อขายของตราสารเดียวกันหรือการเสนอราคาใน

ตลาดที่ มีการแข่งขันหรือไม่ 

(ข) วิธีการระบุธุรกรรมและพิจารณาว่าสามารถเทยีบเคียงกันได้เมื่ อมูลค่ายุติธรรมอ้างอิง

จากธุรกรรมของสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ เทยีบเคียงกนัได้  

(ค) เมื่ อไม่มีธุรกรรมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินหรือไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่

เทยีบเคียงกันได้ ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดท าขึ้นอย่างไร รวมทั้งข้อมูลน าเข้าที่ ถูกจัดท า

และน ามาใช้แสดงถึงข้อสมมติที่ ผู้ ร่วมตลาดใช้เมื่ อก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้ สิน

หรือไม่ (ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) และ 

(ง) เมื่ อการวัดมูลค่ายุติธรรมอ้างองิตามการเสนอราคาของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

(1) นายหน้าดังกล่าวเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

(2) การเสนอราคาของนายหน้าดังกล่าวมีผลผูกพันหรือไม่มีผลผูกพันโดยมีการให้

น า้หนักมากกว่าหากเป็นข้อเสนอที่ มีผลผูกพัน และ 

(3) การเสนอราคาของนายหน้าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาด ณ วันที่ ใน

งบการเงินเมื่ อถูกก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง   

ก129. เมื่ อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกถูกน ามาใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ข้อพิจารณาที่

เกี่ ยวข้องส าหรับผู้ สอบบัญชีอาจรวมถึง ข้อมูลสามารถหามาได้หรือไม่ หรือข้อมูลมี

รายละเอียดเพียงพอหรือไม่ เพื่ อใช้ท าความเข้าใจวิธีการ ข้อสมมติ และข้อมูลอื่ นที่ ใช้โดย

แหล่งข้อมูลภายนอก เร่ืองนี้ มีข้อจ ากัดในบางประเด็นและมีอิทธิพลต่อการพิจารณาของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ ตัวอย่างเช่น 

บริการก าหนดราคามักให้ข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการและข้อสมมติตามประเภทสินทรัพย์มากกว่า
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หลักทรัพย์แต่ละรายการ นายหน้ามักให้ข้อมูลที่ จ ากัดเกี่ ยวกบัข้อมูลน าเข้าและข้อสมมติเมื่ อ

มีการเสนอราคาเบื้องต้นส าหรับหลักทรัพย์แต่ละรายการ ย่อหน้าที่  ก33(ช) ของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 500 ได้ให้แนวทางเกี่ ยวกับข้อจ ากัดที่ เกิดจากแหล่งข้อมูลภายนอกใน

เร่ืองการจัดหาข้อมูลสนับสนุน 

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

ก130. ข้อสมมติเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ จัดท าหรือระบุโดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร

กลายเป็นข้อสมมติของผู้บริหารเมื่ อถูกใช้โดยผู้บริหารในการประมาณการทางบัญชี ดังนั้น

ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้กบัข้อสมมติเหล่านั้น 

ก131. หากผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารเกี่ ยวข้องกับการใช้วิธกีารหรือแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีหรือการจัดท าหรือการให้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปที่ เกี่ ยวข้องกับ

ค่าประมาณแบบจุดหรือการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิน ข้อก าหนดใน 

ย่อหน้าที่  21–29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตาม 

ย่อหน้าที่  8(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ได้ 

องค์กรที่ ให้บริการ 

ก132. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 40254 เกี่ ยวข้องกับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการ

บริการที่ ได้รับจากองค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงการควบคุมภายใน และการตอบสนองของ

ผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้ เมื่ อกิจการใช้บริการขององค์กรที่ ให้บริการในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

ข้อก าหนดและแนวทางในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการ

ปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ขอ้บ่งช้ีถึงความล าเอียงของผูบ้ริหารที่อาจเกิดข้ึน (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 32) 

ก133. ความล าเอียงของผู้บริหารอาจยากที่ จะตรวจพบในระดับรายการบัญชี และอาจระบุได้โดย

ผู้สอบบัญชีเมื่ อพิจารณากลุ่มของประมาณการทางบัญชี หรือเมื่ อพิจารณาประมาณการทาง

บัญชีทั้งหมดในภาพรวม หรือเมื่ อสังเกตจากหลายๆ งวดบัญชี  ตัวอย่างเช่น หากประมาณ

การทางบัญชีที่ รวมอยู่ในงบการเงินได้รับการพิจารณาว่าสมเหตุสมผลในแต่ละบัญชีแต่

ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารมักโน้มเอียงไปทางค่าสดุท้ายของค่าประมาณแบบช่วงของ

ผลลัพธ์ที่ สมเหตุสมผลของผู้สอบบัญชี ซึ่ งส่งผลต่อรายงานทางการเงินในลักษณะที่ เป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้ บริหารมากขึ้ น สถานการณ์ดังกล่าวอาจแสดงถึงความล าเอียงที่ อาจ

เกดิขึ้นโดยผู้บริหาร 
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ก134. ตัวอย่างของข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้นเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

รวมถงึ 

• การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงวิธีจัดท าประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่ งผู้บริหารได้ท าการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงใน

สภาพแวดล้อม 

• การเลือกหรือจัดท าข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญหรือข้อมูล ซึ่ งท าให้ผลการประมาณการ 

สอดรับกบัวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

• การเลือกค่าประมาณแบบจุดที่ อาจมีข้อบ่งชี้ ถึงรูปแบบของการมองในแง่ดีและ 

การมองในแง่ร้าย 

เมื่ อข้อบ่งชี้ดังกล่าวถูกระบุไว้ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญทั้งในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และระดับของงบการเงิน  

ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้นไม่ได้ท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับวัตถุประสงค์ในการหาข้อสรุปเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีเสมอไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหลักฐานการสอบบัญชีอาจชี้ ให้เห็นถึง 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงมากกว่าเพียงระบุถึงข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอยีงของผู้บริหาร  

ก135. ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้ นอาจกระทบต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชี 

ขึ้ นอยู่กับว่าการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีและการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องยังคง

เหมาะสมอยู่หรือไม่  ผู้สอบบัญชีอาจยังจ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบส าหรับแง่มุมอื่ นใน

การตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี  รวมถึงความจ าเป็นในการตั้ งค าถามเพิ่ ม เติมใน 

ความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของผู้ บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชี   

นอกจากนี้  ข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของผู้ บริหารที่ อาจเกิดขึ้ นอาจกระทบต่อข้อสรุปของ

ผู้ สอบบัญชี ขึ้ นอยู่กับว่างบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่ ตามที่ อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)55 

ก136. นอกจากนี้  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ผู้ สอบบัญชีจ าเป็นต้อง

ประเมินว่าการใช้ดุลยพินิจและการตัดสนิใจของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินนั้น ระบุถึงความล าเอยีงที่ อาจเกดิขึ้นซึ่ งเป็นข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เป็นผลมาจากการทุจริต56  การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตมักเกิด

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประมาณการทางบัญชีซึ่ งกระท าอย่างตั้งใจ โดย

อาจรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ บันทกึต ่าไปหรือสูงไปโดยตั้งใจ  ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอียง

ของผู้บริหารที่ อาจเกิดขึ้นซึ่ งอาจเป็นปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริต อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชี

 

55
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  11 

56
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  32(ข) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 62 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ต้องประเมินใหม่ว่าการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะการประเมินความเสี่ ยง

จากการทุจริตและการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องยังคงเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

หลกัการประเมินวิธีการตรวจสอบท่ีใชโ้ดยรวม (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 33) 

ก137. หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ 

อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบอื่ นจากที่ ได้วางแผนไว้57  ส าหรับประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจได้รับ

ข้อมูลที่ เป็นหลักฐานการสอบบัญชีซึ่ งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่ ใช้ในการประเมิน

ความเสี่ ยง  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจระบุไว้ว่าการใช้ดุลยพินิจในการจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีเป็นเพียงสาเหตุเดียวของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ประเมินไว้ อย่างไรกต็าม ในขณะที่ ปฏบิัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ ผู้สอบบัญชี

อาจพบว่าประมาณการทางบัญชีนั้นซับซ้อนกว่าที่ พิจารณาไว้เดิม ซึ่ งอาจท าให้เกิดค าถามต่อ

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

(ตั วอ ย่ างเช่น  ความ เสี่ ย งสืบ เนื่ อ งอ าจต้ องถู กป ระ เมิ น ให ม่ ไปที่ จุด สู งสุด ของ 

ความหลากหลายในระดับความเสี่ ยงสืบเนื่ องเพราะผลกระทบจากความซับซ้อน) ดังนั้น 

ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ58 

ก138. ในกรณีที่ ประมาณการทางบัญชีไม่ได้มีการรับรู้  ผู้สอบบัญชีจะมุ่งเน้นประเมินว่ารายการเป็นไป

ตามเง่ือนไขการรับรู้ ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ เมื่ อประมาณการ 

ทางบัญชีไม่ได้มีการรับรู้ และผู้ สอบบัญชีสรุปว่าวิธีการนี้ มีความเหมาะสม บางแม่บทการ

รายงานทางการเงินยังอาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์นั้นในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

การพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9 และ 35) 

ก139. ในการพิจารณาว่าค่าประมาณแบบจุดของผู้ บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

สมเหตุสมผลหรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบที่ ปฏิบัติและหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• เมื่ อหลักฐานการสอบบัญชีสนับสนุนค่าประมาณแบบช่วง ในบางสถานการณ์ ขนาดของ

ช่วงอาจกว้างและอาจมีสาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวมหลายเท่า (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก125)  แม้ว่าช่วงที่ กว้างนั้นอาจเหมาะสมในสถานการณ์นั้น แต่สิ่ งนี้ อาจชี้ ให้เหน็ว่าเป็น

 

57
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก60 

58
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 
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สิ่ งส าคัญส าหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาใหม่ว่ามีหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความสมเหตุสมผลของจ านวนในช่วงหรือไม่  

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจสนับสนุนค่าประมาณแบบจุดซึ่ งแตกต่างจากค่าประมาณ

การแบบจุดของผู้บริหาร  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผลต่างระหว่างค่าประมาณการแบบ

จุดของผู้สอบบัญชีและค่าประมาณการแบบจุดของผู้บริหารก่อให้เกดิการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจสนับสนุนค่าประมาณแบบช่วงซึ่ งไม่รวมค่าประมาณการ

แบบจุดของผู้บริหารไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าว การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

คือ ผลต่างระหว่างค่าประมาณการแบบจุดของผู้บริหารกับจุดที่ ใกล้เคียงที่ สุดจาก

ค่าประมาณการแบบช่วงของผู้สอบบัญชี 

ก140. ย่อหน้าที่  ก110 – ก114 ให้แนวทางเพื่ อช่วยผู้ สอบบัญชีในการประเมินการเลือก

ค่าประมาณการแบบจุดของผู้ บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งรวมอยู่ใน 

งบการเงิน  

ก141. เมื่ อวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีรวมถึงการทดสอบวิธทีี่ ผู้บริหารจัดท าประมาณการ

ทางบัญชีหรือการจัดท าค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชี

จ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลที่ อธบิายถึงความไม่แน่นอนของประมาณการตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  26(ข) และ 

29(ข) และการเปิดเผยข้อมูลอื่ นตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  31 ผู้ สอบบัญชีจึงต้อง

พิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเหมือนเป็นส่วนหนึ่ งของ

การประเมินภาพรวมตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  35 โดยพิจารณาว่าประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องนั้นมีความสมเหตุสมผลตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

หรือขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่  

ก142. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ยังให้แนวทางเกี่ ยวกับการเปิดเผยเชิงคุณภาพ59และเมื่ อ

มีการเปิดเผยข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งสามารถบ่งชี้ถึงการทุจริต60 

ก143. ในกรณีที่ งบการเงินได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร  

การประเมินของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้องตามที่ ควรหรือไม่นั้น61

ให้รวมถึงการพิจารณาในเร่ืองการแสดงรายการโดยรวม โครงสร้างและเนื้ อหาของ 

งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินได้แสดงให้เห็นถึง

รายการและเหตุการณ์ที่ ส าคัญในบริบทที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลโดย

 

59
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้าที่  ก17 

60
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้าที่  ก22 

61
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  14 
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ถูกต้องตามที่ ควร  ตัวอย่างเช่น เม่ือประมาณการทางบัญชีอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของ
ประมาณการในระดับที่ สูงกว่า ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมเป็น

สิ่ งจ าเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร  หาก

ผู้บริหารไม่รวมการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่างบการเงินนั้น

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

ก144. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)62 ให้แนวทางของนัยต่อการแสดงความเห็น

ของผู้ สอบบัญชี เมื่ อผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของผู้บริหาร ซึ่ ง

รวมถึงการเปิดเผยเกี่ ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการไม่เพียงพอหรืออาจก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด  

หนงัสือรบัรอง (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 37) 

ก145. หนังสอืรับรองเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีที่ เฉพาะเจาะจงอาจรวมถึงการรับรอง 

• ว่าการใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญในการจัดท าประมาณการทางบัญชีได้พิจารณาข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งผู้บริหารรับทราบแล้ว 

• เกี่ ยวกับความสม ่าเสมอและความเหมาะสมในการเลือกหรือการน าไปใช้ ทั้งวิธีการ 

ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี 

• ว่าข้อสมมติได้สะท้อนอย่างเหมาะสมถึงความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารใน

การด าเนินการเฉพาะในนามของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมลู 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี  รวมถึงการเปิดเผยเพื่ ออธิบาย 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ มีความครบถ้วนและสมเหตุสมผลภายใต้แม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• ว่าทักษะเฉพาะทางหรือความเชี่ ยวชาญที่ เหมาะสมได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี 

• ไม่มีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่ ท าให้ต้องปรับปรุง หรือเปิดเผยข้อมูล

เพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

• ว่ามีความเหมาะสมในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าไม่เข้าเง่ือนไขของการรับรู้หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลตามแม่บทการรายงานทางการเงิน เมื่ อไม่รับรู้ ประมาณการ 

ทางบัญชีหรือไม่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 

62
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  22-23 
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การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 38) 

ก146. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีสื่ อสารกับผู้มี

หน้าที่ ในการก ากับดูแลถึงความคิดเหน็ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญใน

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง63  

ภาคผนวก 2 ประกอบด้วยเร่ืองที่ เฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชีซึ่ งผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงการสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ก147. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

กับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ พบในระหว่าง 

การตรวจสอบ64  ข้อบกพร่องดังกล่าวอาจรวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุม 

• การเลือกและการน านโยบายการบัญชีที่ มีนัยส าคัญไปปฏิบัติ และการเลือกและ 

การน าไปใช้ทั้งวิธกีาร ข้อสมมติและข้อมูล 

• การบริหารความเสี่ ยงและระบบที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเมื่ อข้อมูลได้รับมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก และ 

• การใช้ การจัดท า และกระบวนการตรวจสอบแบบจ าลอง รวมถึงแบบจ าลองที่ ได้มา

จากผู้ให้บริการภายนอก และการปรับปรุงใดๆ ที่ อาจจ าเป็น 

ก148. นอกจากการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้ สอบบัญชีอาจได้รับอนุญาตหรือ 

ถูกก าหนดให้สื่ อสารไปยังหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือผู้ควบคุมดูแลที่ ม ี

ความรอบคอบที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับสายงานโดยตรง  การสื่ อสารดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ใน

ระหว่างการตรวจสอบหรือ ณ บางช่วงของการตรวจสอบ เช่น เมื่ อวางแผนการตรวจสอบ

หรือเมื่ อสรุปผลต่อรายงานของผู้สอบบัญชี  ตัวอย่างเช่น ใบบางประเทศ หน่วยงานที่ มี

อ านาจในการก ากับดูแลสถาบันการเงินขอความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีเพื่ อแลกเปล่ียน

ข้อมูลเกี่ ยวกบัการด าเนินงานและการปฏิบัติตามการควบคุมในกิจกรรมที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การตรวจสอบการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในตลาดที่ ไม่มีการซื้ อ

ขาย ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น และส ารองประกนัภัย ในขณะที่ บางหน่วยงาน

อาจขอความร่วมมือเพื่ อท าความเข้าใจความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับแง่มุมที่ ส าคัญ

ของการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงการประมาณการต้นทุนของกิจการ  การสื่ อสารนี้อาจ

ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 

63
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16(ก) 

64
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่  9 
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เอกสารหลกัฐาน (อา้งถึงย่อหนา้ที่ 39) 

ก149. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)65 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33066 

ให้ข้อก าหนดและแนวทางในการบันทึกความเข้าใจในกิจการของผู้สอบบัญชี และบันทึก 

การประเมินความเสี่ ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ แนวทางนี้ อยู่บน

พื้ นฐานของข้อก าหนดและแนวทางในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 23067  ใน 

การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบเกี่ ยวกับองค์ประกอบส าคัญต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี นอกจากนี้  การใช้ดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ได้ประเมินไว้เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีและการตอบสนองของผู้สอบบัญชี อาจได้รับ

สนับสนุนจากเอกสารหลักฐานของการสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหาร 

ก150. ในการบันทกึความเชื่ อมโยงของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีกับความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330  มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีพิจารณาเหตุผลที่ ท าให้เกิดความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ เหตุผลดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ ง

หรือหลายปัจจัยหรือการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี  อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทึกทุกปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ใช้พิจารณาในการระบุและ

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง

กบัแต่ละประมาณการทางบัญชี 

ก151. ผู้สอบบัญชียังอาจพิจารณาการบันทกึ 

• เมื่ อการใช้วิธีการของผู้ บริหารเกี่ ยวข้องกับแบบจ าลองที่ ซับซ้อน ดุลยพินิจของ

ผู้ บ ริหารน าไปประยุกต์ ใช้อ ย่างสม ่ าเสมอหรือไม่  และในกรณี ที่ เกี่ ยว ข้อง  

การออกแบบแบบจ าลองนั้ นเหมาะกับวัตถุประสงค์การวัดมูลค่าขอ งแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• เมื่ อการเลือกและการน าวิธีการ ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญ หรือข้อมูลมาใช้ ได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อนในระดับที่ สูงกว่า การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีใน 

การพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้ทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางในการปฏิบัติตามวิธีการ

 

65
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  32 และ ก152-ก155 

66
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28 และ ก63 

67
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  8(ค) 
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ประเมินความเสี่ ยงหรือไม่ ต้องใช้ในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงนั้นหรือไม่ ต้องใช้ในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับหรือไม่  

ในสถานการณ์นี้  เอกสารหลักฐานยังอาจรวมถึงวิธีประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ ที่

จ าเป็น 

ก152. ย่อหน้าที่  ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ระบุว่า แม้ว่าไม่ได้มีวิธีเฉพาะที่ ใช้เพื่ อ

บันทึกการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชี แต่กระนั้นเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้หลักฐานที่ แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชี  ตัวอย่างเช่น เมื่ อหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาเกี่ ยวกับประมาณการ

ทางบัญชีรวมหลักฐานทั้งที่ สอดคล้องและขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

เอกสารหลักฐานอาจรวมถึงวิธีที่ ผู้สอบบัญชีใช้ประเมินหลักฐานดังกล่าว รวมถึงการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการจัดท าข้อสรุปจากความเพียงพอและความเหมาะสม

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับมา  ตัวอย่างของข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ส าหรับเอกสารหลักฐานซึ่ งอาจให้หลักฐานที่ แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพโดยผู้สอบบัญชี รวมถึง 

• ย่อหน้าที่  13(ง) เกี่ ยวกับวิธีที่ ผู้ สอบบัญชีประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการจัดท าค่า
คาดหมายของผู้ สอบบัญชีส าหรับประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิน และวิธีเปรียบเทียบค่าคาดหมายนั้ นกับงบการเงิน

ของกจิการที่ จัดท าโดยผู้บริหาร 

• ย่อหน้าที่  18 ซึ่ งก าหนดวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ได้ออกแบบและก าหนดให้ปฏิบัติ

ตามเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยไม่อคติไปสู่การได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจสอดคล้องหรือไปสู่การไม่รวมหลักฐานการสอบบัญชีที่

อาจขัดแย้ง 

• ย่อหน้าที่  23(ข), 24(ข), 25(ข) และ 32 ซึ่ งประเมินถึงข้อบ่งชี้ ถึงความล าเอียงของ

ผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น 

• ย่อหน้าที่  34 ซึ่ งประเมินข้อพิจารณาของผู้ สอบบัญชีต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะสอดคล้องกนัหรือขัดแย้งกนั 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 68 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  2, 4, 12(ค), ก8, ก66) 

ปัจจัยความเสีย่งสืบเนือ่ง 

ค าน า 

1. ในการระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับ

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการสอบบัญชีนี้ ได้

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงระดับของประมาณการทางบัญชีที่ ได้รับผลกระทบจาก

ความไม่แน่นอนของประมาณการ และระดับของการเลือก การน าวิธกีารมาใช้ ข้อสมมติ และ

ข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชีและการเลือก ค่าประมาณแบบจุดและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารเพื่ อน ามารวมอยู่ในงบการเงินว่าได้รับผลกระทบ

จากความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัยเสี่ ยงอื่ นหรือไม่ 

2. ความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีคือข้อสงสัยต่อสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญก่อนจะมีการพิจารณาเร่ืองการควบคุม ความเสี่ ยงสืบเนื่ องเป็นผลมาจากปัจจัย

เสี่ ยงซึ่ งก่อให้เกิดความท้าทายในการประมาณการทางบัญชีอย่างเหมาะสม ภาคผนวกนี้ ให้

ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับลักษณะของปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจความซับซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในบริบทของ 

การจัดท าประมาณการทางบัญชีและการเลือกค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้อง

ของผู้บริหารเพื่ อน ามารวมอยู่ในงบการเงิน 

หลักเกณฑใ์นการวัดมูลค่า 

3. หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าและลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณ์ของรายการในงบการเงิน

ก่อให้เกิดคุณลักษณะการประเมินมูลค่าที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อไม่สามารถหาต้นทุนหรือราคาของ

รายการได้โดยตรงจ าเป็นต้องท าการประมาณการทางบัญชีโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสมและใช้

ข้อมูลและข้อสมมติที่ เหมาะสม วิธีการอาจถูกระบุโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องหรือถูกเลือกโดยผู้บริหารเพื่ อสะท้อนความรู้ที่ มีอยู่เกี่ ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่

เกี่ ยวข้องที่ คาดว่าจะมีผลต่อต้นทุนหรือราคาของรายการตามหลักเกณฑใ์นการวัดมูลค่า 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

4. ข้อสงสัยต่อการขาดความแม่นย าในการวัดมูลค่ามักถูกอ้างถึงในแม่บทการบัญชีว่ามีความไม่

แน่นอนในการวัดมูลค่า ความไม่แน่นอนของประมาณการถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

นี้ เนื่ องจากข้อสงสัยต่อการขาดความแม่นย าในการวัดมูลค่าสบืเนื่ อง มันเกดิขึ้นเมื่ อจ านวนเงิน

ที่ ถูกก าหนดส าหรับรายการในงบการเงินที่ ถูกรับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงินไม่สามารถวัด
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มูลค่าได้อย่างแม่นย าจากการหาต้นทุนหรือราคาโดยตรง เมื่ อไม่สามารถหาได้โดยตรง  

กลยุทธ์การวัดมูลค่าทางเลือกที่ แม่นย าที่ สุดถัดไปคือการใช้วิธีการที่ สะท้อนความรู้ ที่ มีอยู่

เกี่ ยวกับต้นทุนหรือราคาส าหรับรายการตามเกณฑ์การวัดที่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่ สามารถ

หาได้เกี่ ยวกบัคุณลักษณะการประเมินมูลค่าที่ เกี่ ยวข้อง 

5. อย่างไรกต็าม ข้อจ ากัดเกี่ ยวกบัการมีอยู่ของความรู้หรือข้อมูลดังกล่าวอาจจ ากดัความสามารถ

ในการตรวจสอบข้อมูลน าเข้าในกระบวนการวัดมูลค่าดังกล่าว ดังนั้นจึงท าให้ความแม่นย า

ของการวัดมูลค่าผลลัพธ์ถูกจ ากัด นอกจากนี้ แม่บทการบัญชีส่วนใหญ่รับทราบว่ามีข้อจ ากัด

ในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ควรน ามาพิจารณา เช่น เมื่ อค่าใช้จ่ายในการให้ได้มานั้นจะสูง

กว่าผลประโยชน์ การขาดความแม่นย าในการวัดมูลค่าที่ เกดิจากข้อจ ากัดเหล่านี้ เป็นเร่ืองปกติ

เพราะไม่สามารถก าจัดออกไปจากกระบวนการวัดมูลค่าได้ ดังนั้นข้อจ ากดัดังกล่าวจึงเป็นที่ มา

ของความไม่แน่นอนของประมาณการ แหล่งที่ มาอื่ นของความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าที่ อาจ

เกิดขึ้ นในกระบวนการวัดมูลค่าสามารถก าจัดได้หากวิธีการนั้นถูกน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

อย่างน้อยที่ สุดก็ตามหลักการ และดังนั้นจึงอาจเป็นแหล่งที่ มาของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงมากกว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของประมาณการ 

6. เมื่ อความไม่แน่นอนของประมาณการเกี่ ยวข้องกับกระแสการไหลเข้าหรือออกในอนาคตของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ จะเกิดขึ้ นในที่ สุดเป็นผลมาจากสินทรัพย์หรือหนี้ สิน ผลของ

กระแสเหล่านี้ จะสามารถเห็นได้หลังจากวันที่ งบการเงิน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเกณฑ์การวัด 

มูลค่าที่ เกี่ ยวข้องและลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณ์ของรายการในงบการเงิน ผลลัพธ์นี้

อาจสังเกตเห็นได้โดยตรงก่อนที่ งบการเงินจะได้รับการสรุปหรืออาจสังเกตเห็นได้โดยตรงใน

ภายหลัง ส าหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการอาจไม่มีผลลัพธท์ี่ สงัเกตเหน็ได้โดยตรง 

7. ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์บางอย่างอาจง่ายต่อการคาดเดาด้วยความแม่นย าในระดับสูง

ส าหรับแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น อายุการใช้งานของเคร่ืองจักรส าหรับผลิตอาจคาดการณ์ได้

ง่ายถ้ามีข้อมูลทางเทคนิคเพียงพอเกี่ ยวกับอายุการใช้งานโดยเฉล่ีย เมื่ อไม่สามารถคาดการณ์

ผลลัพธ์ในอนาคตได้ เช่น อายุขัยของแต่ละบุคคลตามสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยด้วยความแม่นย าที่ สมเหตุสมผล อาจเป็นไปได้ที่ จะท านายผลลัพธ์ส าหรับกลุ่ม

บุคคลด้วยความแม่นย าที่ มากขึ้น ในบางกรณี หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าอาจระบุระดับของ

พอร์ตโฟลิโอเป็นหน่วยบัญชีที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า ซึ่ งอาจลดความไม่

แน่นอนสบืเนื่ องของการประมาณการได้ 

ความซับซ้อน 

8. ความซับซ้อน (เช่น ความซับซ้อนที่ มีอยู่ในกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชีก่อนการ

พิจารณาเร่ืองการควบคุม) ก่อให้เกิดความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ความซับซ้อนสืบเนื่ องอาจเกิดขึ้ น

เมื่ อ 
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• มีคุณลักษณะการประเมินมูลค่าจ านวนมากที่ มีความสัมพันธ์จ านวนมากหรือไม่เป็นเชิง

เส้นระหว่างกนั 

• การก าหนดมูลค่าที่ เหมาะสมส าหรับคุณลักษณะการประเมินมูลค่าหนึ่ งรายการหรือ

มากกว่าจะต้องมีชุดข้อมูลหลายชุด 

• ต้องใช้ข้อสมมติเพิ่ มเติมในการประมาณการทางบัญชีหรือเมื่ อมีความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อสมมติที่ ถูกก าหนด 

• ข้อมูลที่ ใช้นั้นยากต่อการระบุ เหน็ เข้าถึง หรือท าความเข้าใจโดยธรรมชาต ิ

9. ความซับซ้อนอาจเกี่ ยวข้องกับความซับซ้อนของวิธีการและกระบวนการค านวณหรือ

แบบจ าลองที่ น ามาใช้ ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนของแบบจ าลองอาจสะท้อนถึงความจ าเป็น

ในการใช้แนวคิดหรือเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยมีความน่าจะเป็นเป็นพื้ นฐาน สูตร 

การก าหนดราคาสญัญาสิทธ ิหรือเทคนิคการจ าลองเพื่ อท านายผลลัพธ์ในอนาคตที่ ไม่แน่นอน 

หรือพฤติกรรมตามสมมติฐาน ในลักษณะเดียวกันกระบวนการค านวณที่ อาจต้องการข้อมูล

จากหลายแหล่งหรือหลายชุดข้อมูลเพื่ อสนับสนุนการสร้างข้อสมมติหรือการประยุกต์ใช้

แนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่ ซับซ้อน 

10. ย่ิงมีความซับซ้อนมากเท่าใดก็ย่ิงมีความเป็นไปได้มากขึ้ นที่ ผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะหรือ

ความรู้ เฉพาะทางในการประมาณการทางบัญชีหรือว่าจ้างผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ยกตัวอย่าง

เช่นที่ เกี่ ยวข้องกบั 

• แนวคิดและเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ สามารถใช้ในบริบทของหลักเกณฑ์ในการวัด

มูลค่าและวัตถุประสงค์ หรือข้อก าหนดอื่ นๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง และวิธกีารน าแนวคิดหรือเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ 

• คุณลักษณะการประเมินมูลค่าที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจมีความเกี่ ยวข้องเนื่ องจากลักษณะของ

หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า และลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณ์ของรายการใน 

งบการเงินที่ ใช้ประมาณการทางบัญชี หรือ 

• ระบุแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลภายใน (รวมถึงจากแหล่งภายนอกบัญชี

แยกประเภททั่วไปหรือบัญชีแยกประเภทย่อย) หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก การ

ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นในการได้มาซึ่ งข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวหรือในการ

รักษาความน่าเชื่ อถือในการใช้วิธ ีหรือความเข้าใจถึงความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือ

ของข้อมูลนั้น 

11. ความซับซ้อนที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลอาจเกดิขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้  เช่น 

(ก) เมื่ อข้อมูลยากที่ จะได้รับมาหรือเมื่ อเกี่ ยวข้องกับธุรกรรมที่ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป 

แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้ เช่น ผ่านแหล่งข้อมูลภายนอก มันอาจเป็นเรื่ อง
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ยากที่ จะพิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล เว้นแต่แหล่งข้อมูล

ภายนอกจะเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลพื้ นฐานที่ ใช้และการ

ประมวลผลข้อมูลที่ ได้ถูกน าไปปฏบิัติ 

(ข) เมื่ อข้อมูลที่ สะท้อนแง่มุมมองของแหล่งข้อมูลภายนอกเกี่ ยวกับเง่ือนไขหรือเหตุการณ์

ในอนาคตซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกบัการจัดท าข้อสนับสนุนของข้อสมมตินั้นยากที่ จะเข้าใจโดย

ไม่มีความโปร่งใสเกี่ ยวกบัเหตุผลและข้อมูลที่ น ามาพิจารณาในการจัดท าแง่มุมเหล่านั้น  

(ค) เมื่ อข้อมูลบางประเภทยากที่ จะเข้าใจโดยธรรมชาติเพราะจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ

ในธุรกิจที่ ซับซ้อนทางเทคนิคหรือแนวคิดทางกฎหมาย เช่น อาจจ าเป็นต้องเข้าใจข้อมูล

ที่ ประกอบด้วยเง่ือนไขของข้อตกลงทางกฎหมายเกี่ ยวกับธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อนหรือผลิตภัณฑป์ระกนัภัย 

การใช้ดุลยพินิจ 

12. การใช้ดุลยพินิจ (เช่น การใช้ดุลยพินิจที่ อยู่ในกระบวนการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ตามปกติก่อนการพิจารณาเกี่ ยวกับการควบคุม) สะท้อนถึงข้อจ ากัดสืบเนื่ องของความรู้หรือ

ข้อมูลที่ มีอยู่เกี่ ยวกับคุณลักษณะการประเมินมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล เมื่ อมีข้อจ ากัดดังกล่าว

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจลดระดับการใช้ดุลยพินิจโดยให้หลักเกณฑ์ที่

ก าหนดส าหรับการตัดสินใจบางอย่าง  ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดดังกล่าวอาจก าหนด

วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนหรือโดยนัยเกี่ ยวกับการวัดมูลค่า การเปิดเผย หน่วยบัญชี หรือ 

การประยุกต์ใช้ข้อจ ากัดด้านต้นทุน แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจเน้น

ความส าคัญของการตัดสินใจดังกล่าวผ่านข้อก าหนดส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ 

การตัดสนิใจดังกล่าว 

13. โดยทั่วไปผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้ บางส่วนหรือทั้งหมด 

ซึ่ งมักเกี่ ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจ 

• ขอบเขตที่ ไม่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

วิธีการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสม แนวคิด เทคนิค และปัจจัยที่ จะใช้ในวิธีการประมาณการ

โดยค านึงถึงความรู้ที่ มีอยู่ 

• ขอบเขตที่ คุณลักษณะการประเมินมูลค่าสามารถสังเกตเห็นได้เมื่ อมีแหล่งข้อมูลที่ มี

ศักยภาพหลากหลาย แหล่งข้อมูลที่ เหมาะสมที่ จะใช้ 

• ขอบเขตที่ คุณลักษณะการประเมินมูลค่าไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ข้อสมมติที่ เหมาะสม

หรือช่วงของข้อสมมติที่ จัดท า โดยค านึงถึงข้อมูลที่ ดีที่ สุดที่ มีอยู่รวมถึงเร่ืองอื่ นเช่น

มุมมองของตลาด 
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• ช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่ จะเลือกค่าประมาณแบบจุดของ

ผู้ บริหาร และโอกาสที่ ข้อมูลบางจุดในช่วงนั้ นจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักเกณฑใ์นการวัดมูลค่าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และ 

• การเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องที่ จะเปิดเผยใน 

งบการเงิน 

14. การจัดท าข้อสมมติเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคตเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ 

ความยากซึ่ งแตกต่างกันไปตามระดับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์หรือเง่ือนไขเหล่านั้น 

ความแม่นย าที่ เป็นไปได้ในการคาดการณ์เหตุการณ์หรือเง่ือนไขในอนาคตที่ ไม่แน่นอนขึ้ นอยู่

กับระดับที่ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขเหล่านั้นถูกก าหนดขึ้นจากความรู้  ซึ่ งรวมถึงความรู้ เกี่ ยวกับ

เง่ือนไขในอดีต เหตุการณ์ และผลลัพธ์ที่ เกี่ ยวข้อง การขาดความแม่นย าก่อให้เกิดความไม่

แน่นอนของประมาณการดังที่ อธบิายไว้ข้างต้น 

15. ในส่วนของผลลัพธ์ในอนาคตจะต้องมีการตั้งข้อสมมติส าหรับคุณลักษณะของผลลัพธ์ที่  

ไม่แน่นอนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาการวัดการด้อยค่าที่ เป็นไปได้ของลูกหนี้

ส าหรับการขายสินค้า ณ วันที่ ในงบดุล จ านวนเงินของลูกหนี้ อาจจะถูกก าหนดอย่างชัดเจน

และสังเกตเห็นได้โดยตรงในเอกสารการท าธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้อง สิ่ งที่ อาจไม่แน่นอนคือจ านวน

เงินส าหรับการสญูเสยีเนื่ องจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ในกรณีนี้อาจจ าเป็นต้องมีการตั้งข้อสมมติ

เกี่ ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสียและเกี่ ยวกับจ านวนเงินและเวลาของการสูญเสีย

ดังกล่าว 

16. อย่างไรกต็ามในกรณีอื่ นๆ กระแสเงินสดที่ แฝงอยู่ในสิทธิที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์อาจมีความ

ไม่แน่นอน ในกรณีเหล่านั้นอาจต้องมีการตั้งข้อสมมติเกี่ ยวกับทั้งจ านวนเงินของสิทธิที่ อ้างอิง

ส าหรับกระแสเงินสดและเกี่ ยวกับการสญูเสยีที่ อาจเกดิขึ้นจากการด้อยค่า 

17. ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ ยวกบัเง่ือนไขและเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงแนวโน้ม

และความคาดหวังในปัจจุบันเกี่ ยวกับการพัฒนาในอนาคต เง่ือนไขและเหตุการณ์ที่ ผ่านมาให้

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ อาจเน้นรูป ในอดีตซึ่ งเกิดขึ้ นซ ้าที่ สามารถคาดการณ์ ได้ใน 

การประเมินผลลัพธ์ในอนาคต ข้อมูลในอดีตดังกล่าวอาจบ่งบอกถึงรูปแบบการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมดังกล่าวเมื่ อเวลาผ่านไป (เป็นรอบหรือเป็นสมัย) สิ่ งเหล่านี้ อาจชี้ ให้เห็นว่า

รูปแบบพฤติกรรมที่ อ้างอิงในอดีตมีการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีที่ คาดการณ์ได้ค่อนข้างมากซึ่ ง

อาจน ามาใช้ในการประเมินผลลัพธ์ในอนาคต อาจมีข้อมูลประเภทอื่ นที่ มีอยู่ที่ บ่งบอกถึง 

การเปล่ียนแปลงที่ เป็นไปได้ในรูปแบบในอดีตของพฤติกรรมดังกล่าวหรือในรอบหรือสมัยที่

เกี่ ยวข้อง อาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ ยากล าบากในการคาดการณ์มูลค่าของข้อมูลดังกล่าว 

18. ขอบเขตและลักษณะ (รวมถึงระดับของการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้อง) ของการใช้ดุลยพินิจใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชีอาจเปิดโอกาสให้เกิดอคติของผู้ บริหารในการตัดสินใจ
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เกี่ ยวกบัการด าเนินการ ตามที่ ฝ่ายบริหารเหน็ว่ามีความเหมาะสมในการประมาณการทางบัญชี 

เมื่ อมีความซับซ้อนสูงหรือมีความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูง หรือทั้งสองอย่าง 

ความเสี่ ยงและโอกาสที่ เกดิอคติของผู้บริหารหรือการทุจริตกอ็าจเพิ่ มข้ึนเช่นกนั 

ความสมัพนัธข์องความไม่แน่นอนของการประมาณกบัการใชดุ้ลยพินิจและความซบัซอ้น 

19. ความไม่แน่นอนของประมาณการก่อให้เกิดความผันแปรสบืเนื่ องในวิธีการ แหล่งข้อมูล และ

ข้อสมมติที่ เป็นไปได้ที่ สามารถใช้ในการประมาณการทางบัญชี เร่ืองนี้ ก่อให้เกิดการใช้ 

ดุลยพินิจและด้วยเหตุนี้  ความจ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจในการท าประมาณการทางบัญชี  

การตัดสินใจดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ในการเลือกวิธีการและแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสมในการตั้ง 

ข้อสมมติ และในการเลือกค่าประมาณแบบจุดและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเปิดเผย

ในงบการเงินของผู้บริหาร การใช้ดุลยพินิจเหล่านี้ ถูกจัดท าขึ้นตามบริบทของการรับรู้  การวัด

มูลค่า การน าเสนอ และการเปิดเผยตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง อย่างไรกต็ามเนื่ องจากมีข้อจ ากัดเกี่ ยวกับการมีอยู่และการเข้าถึงความรู้หรือข้อมูล

เพื่ อสนับสนุนการตัดสนิเหล่านี้ท าให้มีการใช้ดุลพินิจเป็นเรื่ องปกติ 

20. การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เกิดการมีอคติของผู้บริหารโดยไม่เจตนาหรือ

โดยเจตนาในการจัดท าประมาณการ แม่บทการบัญชีจ านวนมากก าหนดให้ข้อมูลที่ จัดท าขึ้น

เพื่ อเปิดเผยไว้ในงบการเงินควรเป็นกลาง (กล่าวคือไม่ควรมีอคติ) อย่างน้อยตามหลักการ

แล้ว อคติสามารถก าจัดออกไปจากกระบวนการประมาณการได้ แหล่งที่ มาของอคติที่ อาจ

เกิดขึ้นในการตัดสินใจที่ ท าเพื่ อตอบสนองต่อการใช้ดุลยพินิจเป็นแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ อาจ

ท าให้เกดิสิ่ งที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงมากกว่าจะเป็นแหล่งที่ มาของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

21. ความผันแปรสืบเนื่ องในวิธีการ แหล่งข้อมูล และข้อสมมติที่ เป็นไปได้ที่ สามารถน ามาใช้ใน

การจัดท าประมาณการทางบัญชี (ดู ย่อหน้าที่  19) ท าให้เกิดความผันแปรในผลการวัด 

มูลค่าที่ เป็นไปได้  ขนาดของช่วงผลลัพธก์ารวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นผลมา

จากระดับความไม่แน่นอนของประมาณการ และมักถูกอ้างถึงว่าเป็นความอ่อนไหวของ 

การประมาณการทางบัญชี  นอกเหนือจากการก าหนดผลลัพธ์การวัดมูลค่าแล้ว กระบวนการ

ประมาณการยังเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบของการผันแปรโดยธรรมชาติในวิธีการ 

แหล่งข้อมูล และข้อสมมติที่ เป็นไปได้เกี่ ยวกับช่วงของผลการวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผล (เรียกว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว) 

22. การจัดท าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับประมาณการทางบัญชีเพื่ อให้บรรลุการสื่ อ

ความตามจริง (เช่น ความครบถ้วน ความเป็นกลาง และการปราศจากข้อผิดพลาด) ซึ่ ง

ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจะมีการเปิดเผยที่ น่าเชื่ อถือ รวมถึง 

การใช้ดุลยพินิจที่ เหมาะสมในการเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารที่ ถูกเลือกมาจากช่วง

ของผลลัพธ์การวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล และการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งได้ม ี

การอธบิายความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างเหมาะสม การตัดสนิใจเหล่านี้อาจเกี่ ยวข้อง
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กับการใช้ดุลยพินิจซึ่ งขึ้ นอยู่กับลักษณะของข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องซึ่ งตอบสนองต่อเร่ืองเหล่านี้  ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

อาจจ าเป็นต้องมีเกณฑเ์ฉพาะ (เช่น ค่าเฉลี่ ยถ่วงน า้หนักของความน่าจะเป็นหรือค่าประมาณที่

ดีที่ สุด) ส าหรับการเลือกค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ในลักษณะเดียวกันอาจต้องมี 

การเปิดเผยโดยเฉพาะหรือการเปิดเผยที่ ตรงตามวัตถุประสงค์การเปิดเผยโดยเฉพาะ หรือ

การเปิดเผยเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์การน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร

ในสถานการณ์นั้น 

23. แม้ว่าการประมาณการทางบัญชีที่ ได้รับผลกระทบจากระดับความไม่แน่นอนของประมาณการ

ที่ สูงขึ้นอาจวัดมูลค่าได้แม่นย าน้อยกว่าประมาณการทางบัญชีที่ มีระดับความไม่แน่นอนของ

ประมาณการที่ ต ่ากว่า ประมาณการทางบัญชีดังกล่าวอาจยังมีความเกี่ ยวข้องเพียงพอส าหรับ

ผู้ ใช้งบการเงินเพื่ อที่ จะให้รวมอยู่ในรายงานทางการเงินถ้าหากถูกก าหนดไว้ตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และบรรลุวัตถุประสงค์การน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่

ควร ในบางกรณีความไม่แน่นอนของประมาณการอาจมีมากจนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้

ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและไม่สามารถรับรู้ประมาณการทางบัญชีใน 

งบการเงินได้ แม้ในสถานการณ์เหล่านี้ กอ็าจมีข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 

 การเปิดเผยค่าประมาณแบบจุดหรือแบบช่วงของผลการวัดมูลค่าที่ เป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผลและข้อมูลที่ อธิบายถึงความไม่แน่นอนของประมาณการและข้อจ ากัดในการรับรู้

รายการ ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้ใน

สถานการณ์เหล่านี้ อาจระบุได้ในระดับที่ มากหรือน้อยกว่านั้น ดังนั้นในสถานการณ์เหล่านี้อาจ

ต้องมีการตัดสนิเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก146) 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 

เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเพื่ อสะท้อนความคิดเห็น

ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ ส าคัญในวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง 

(ก) วิธีการที่ ผู้บริหารระบุรายการ เหตุการณ์และเง่ือนไขอื่ น ที่ อาจท าให้เกิดความจ าเป็นหรือม ี

การเปลี่ ยนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

(ค) ความมีสาระส าคัญของประมาณการทางบัญชีต่องบการเงินโดยรวม 

(ง) ความเข้าใจของผู้บริหาร (หรือไม่มีความเข้าใจ) เกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตของประมาณการ

ทางบัญชี และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี 

(จ) ผู้บริหารได้ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ เฉพาะทางที่ เหมาะสมหรือว่าจ้างผู้ เชี่ ยวชาญที่

เหมาะสมหรือไม่ 

(ฉ) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับผลต่างระหว่างค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงของ

ผู้สอบบัญชีกบัค่าประมาณการแบบจุดของผู้บริหาร 

(ช) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการเลือกนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับ

ประมาณการทางบัญชีและการแสดงรายการของประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

(ซ) ข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารที่ อาจเกดิขึ้น 

(ฌ) มีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะได้รับการเปล่ียนแปลงในวิธีการส าหรับจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชีจากงวดก่อนหรือไม่ 

(ญ) เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนในวิธีการส าหรับจัดท าประมาณการทางบัญชี เหตุผลของ

การเปลี่ ยนแปลง อกีทั้งผลของประมาณการทางบัญชีของงวดก่อน  

(ฎ) วิธีการส าหรับจัดท าประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารรวมถึงเมื่ อผู้บริหารใช้แบบจ าลองนั้น

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวัดมูลค่าหรือไม่ เหมาะสมกับลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณ์

หรือไม่ เหมาะสมกบัข้อก าหนดอื่ นในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

(ฏ) ลักษณะและผลที่ ตามมาจากการใช้ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในประมาณการทางบัญชี และระดับ

ของการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกบัการพัฒนาข้อสมมติ 
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(ฐ) ข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญมีความสอดคล้องระหว่างกันและสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ใน

ประมาณการทางบัญชีอื่ นหรือไม่ หรือสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใช้ในธุรกรรมอื่ นของกิจการ

หรือไม่ 

(ฑ) เมื่ อเกี่ ยวข้องกับความเหมาะสมของข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญหรือแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เหมาะสม ผู้บริหารมีความตั้งใจในการด าเนินการเร่ืองนั้นและมีความสามารถในการท า

เช่นนั้นหรือไม่ 

(ฒ) วิธีการที่ ผู้บริหารใช้พิจารณาข้อสมมติทางเลือกหรือผลลัพธ์ และเหตุที่ ไม่ใช้ข้อสมมติดังกล่าว 

หรือไม่เช่นนั้นก็วิธีการที่ ผู้บริหารประเมินความไม่แน่นอนของประมาณการในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี 

(ณ) ข้อมูลและข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญที่ ใช้จัดท าประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหารนั้นเหมาะสมกับ

เนื้อหาของแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

(ด) ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมลูที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

(ต) อุปสรรคส าคัญที่ พบเมื่ อการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอนั้น

เกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือการวัดมูลค่าที่ จัดท าโดยผู้บริหารหรือ

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

(ถ) ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากความเสี่ ยงที่ มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกิจการ และ 

การเปิดเผยที่ ก าหนดให้แสดงในงบการเงิน รวมถึงความไม่แน่นอนของประมาณการที่

เกี่ ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี 

(ท) ความสมเหตุสมผลของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการใน 

งบการเงิน 

(ธ) การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผย

ข้อมูลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงินนั้นเป็นไปตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 


