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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง) 
  

การระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสําคญั โดยการทําความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี0  

จดัทําขึ0 นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 
ซึ งไดผ่้านขั0นตอนการพิจารณาทุกขั0นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) - การระบุและประเมินความเสี.ยง
จากการแสดงข้อมูลที. ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญ โดยการทาํความเข้าใจกิจการและ
สภาพแวดล้อมของกิจการ ที.เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 โดย 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 
Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และทาํซํTาโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทัTงนีT ขัTนตอนใน
การแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนีT ได้
ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํ �ามาตรฐานที �ออกโดย 
IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทัTงหมดที.ได้รับการอนุมัติคือข้อความ
ที.เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 
 
ข้อความภาษาองักฤษของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) - การระบุ
และประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความ

เข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ © 2013 สงวนลิขสิทธิWโดย the International 
Federation of Accountants (IFAC) 
 
ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) - การระบุและประเมินความ
เสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ © 2013 สงวนลิขสิทธิWโดย the International Federation of 
Accountants (IFAC) 
   
ต้นฉบับ : International Standard on Auditing (ISA) 315 (Revised), Identifying and 
Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its 
Environment ISBN: 978-1-60815-152-3 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง) 
การระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระสําคญั โดยการทําความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที  
คํานาํ    
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT  1 
วันถือปฏบัิติ 2 
วตัถุประสงค ์ 3 
คําจํากดัความ 4 
ขอ้กําหนด  
วิธกีารประเมินความเสี.ยงและกจิกรรมที.เกี.ยวข้อง 5-10 
การทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการรวมถึง  
     การควบคุมภายในของกิจการ 11-24 
การระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ  
     ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 25-31 
เอกสารหลักฐาน 32 
การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื น  
วิธกีารประเมินความเสี.ยงและกจิกรรมที.เกี.ยวข้อง ก1-ก23 
การทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 
     รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการ 

 
ก24-ก117 

การระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ  
     ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ก118-ก143 
เอกสารหลักฐาน ก144-ก147 
ภาคผนวก 1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ภาคผนวก 2 เงื.อนไขและเหตุการณ์ที.อาจแสดงถึงความเสี.ยงจากการแสดง 

ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อม
ของกิจการ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี0  
 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT เกี.ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน 
โดยการทาํความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมถึงการควบคุมภายในของ
กจิการ 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT  ให้ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที.เริ.ม
ในหรือหลังวันที. 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
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วตัถุประสงค ์
 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื.อระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดขึT นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดทัTงในระดับ 
งบการเงินและในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ โดยการทาํความเข้าใจ
กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ซึ.งเป็นพืT นฐาน 
ในการออกแบบวิธกีาร และการนาํวิธกีารไปปฏบัิติเพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงจากการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที.ได้ประเมินไว้ 

 

คําจํากดัความ 
 

4. เพื.อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนีT มีความหมายดังนีT  
(ก) สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (Assertions) หมายถึง การรับรองของผู้บริหารที.มีต่อ

งบการเงินไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามที. ผู้สอบบัญชีใช้ใน 
การพิจารณาประเภทของการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงที.อาจเกดิขึTน 

(ข) ความเสี.ยงทางธุรกจิ หมายถึง ความเสี.ยงที.เป็นผลมาจากเงื.อนไข เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม 
การกระทาํหรือการละเลยการกระทาํที.สาํคัญที.อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ
กิจการในการบรรลุวัตถุประสงค์และการดาํเนินกลยุทธ์ หรือจากการกาํหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธท์ี.ไม่เหมาะสม 

(ค) การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที.ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแล ผู้บริหาร และ
บุคคลอื.น ได้ออกแบบ นาํไปปฏิบัติและดูแลให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื.อให้ได้ความเชื.อมั.น
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี.ยวกับความน่าเชื.อถือได้ของ
การรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน และ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดที.เกี.ยวข้อง คาํว่า “การควบคุม” หมายถึง 
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ.งหรือหลายองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(ง) วิธกีารประเมินความเสี.ยง หมายถึง วิธีการตรวจสอบเพื.อให้ได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการ
และสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ เพื.อระบุและ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดทัTงในระดับงบการเงินและในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ 

(จ) ความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ หมายถึง ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน
เป็นสาระสาํคัญที.ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้ ซึ.งผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้ว
เหน็ว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื.องการตรวจสอบเป็นพิเศษ 
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ขอ้กําหนด 

วิธีการประเมินความเสี ยงและกิจกรรมที เกี ยวขอ้ง 
 

5. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินความเสี.ยง เพื.อใช้เป็นพืT นฐานในการระบุและ      
การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับ      
งบการเงิน และในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ อย่างไรกต็าม วิธีการประเมิน
ความเสี.ยงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอที.ใช้ใน    
การแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก1-ก5) 

 

6. วิธกีารประเมินความเสี.ยงรวมถึงวิธดัีงต่อไปนีT  
(ก) การสอบถามผู้บริหาร บุคคลที.เหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และบุคคล

อื.นภายในกจิการ ซึ.งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหน็ว่าเป็นบุคคลซึ.งอาจมีข้อมูลที.ช่วยใน
การระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอันเนื.องมาจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด (อ้างถึงย่อหน้าที. ก6-ก13) 

(ข) การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก14-ก17) 
(ค) การสงัเกตการณ์ และการตรวจทาน (อ้างถึงย่อหน้าที. ก18) 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลที.ได้มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ซึ.งงานสอบบัญชี
เกี.ยวข้องกับการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ
หรือไม่ 

 

8. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอื.นให้แก่กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลที.ได้รับมา
เกี.ยวข้องกับการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ
หรือไม่ 

 

9. เมื.อผู้สอบบัญชีตัTงใจที.จะใช้ข้อมูลที.ได้มาจากประสบการณ์การตรวจสอบกิจการและจากวิธ ี
การตรวจสอบที.ใช้ในการตรวจสอบที.ผ่านมา ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีการเปลี.ยนแปลงใด
ที.เกดิขึTนภายหลังจากการตรวจสอบครัTงก่อนที.อาจมีผลกระทบต่อการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน
หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก19-ก20) 

 

10. ผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานและสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที.สาํคัญต้องปรึกษาหารือ
ร่วมกันถึงความเป็นไปได้ที.งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญ และการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที.เหมาะสมกับข้อเทจ็จริงและสภาพแวดล้อม
ของกจิการ ผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าประเดน็ใดที.ควรสื.อสารกับสมาชิกใน
กลุ่มปฏบัิติงานตรวจสอบที.ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก21-ก23) 
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การทําความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถงึการควบคุมภายในของกิจการ 
กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 
 

11. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจ ดังต่อไปนีT  
(ก) อุตสาหกรรมที.เกี.ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื.น ซึ.งรวมถึง

แม่บทการรายงานทางการเงินที.เกี.ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที. ก24-ก29)     
(ข) ลักษณะของกจิการ รวมถึง 

(1) การดาํเนินกจิการ 
(2) ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการกาํกบัดูแล 
(3) รูปแบบการลงทุนที.กิจการกาํลังดาํเนินการและวางแผนที.จะดาํเนินการ รวมถึง 

การลงทุนในกจิการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
(4) โครงสร้างของกจิการ และวิธกีารจัดหาเงินทุน  
ทัTงนีT เพื.อให้ผู้สอบบัญชีสามารถทาํความเข้าใจในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที.คาดว่าจะมีในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที. ก30-ก34) 

(ค) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการเปลี.ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่านโยบายการบัญชีของกิจการมีความเหมาะสมต่อธุรกิจของ
กจิการหรือไม่ และสอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที.เกี.ยวข้องและนโยบาย
การบัญชีที.ใช้ในอุตสาหกรรมที.เกี.ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก35) 

(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ และความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้องที.อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ (อ้างถึงย่อ
หน้าที. ก36-ก42) 

(จ) การวัดผลและการทบทวนผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที.    
ก43-ก48) 

 

การควบคมุภายในของกิจการ 
 

12. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ. งความเข้าใจในการควบคุมภายในที. เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี 
ถึงแม้ว่าการควบคุมส่วนใหญ่ที.เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชีดูเหมือนว่าจะเกี.ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงิน แต่อาจมีการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับรายงานทางการเงินบางส่วนที.ไม่เกี.ยวข้องกับ
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าการควบคุม
อย่างใดอย่างหนึ.งหรือหลายอย่างประกอบกันที.เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที.   
ก49-ก72) 
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ลักษณะและขอบเขตของการทาํความเข้าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้อง 
 

13. ในการได้มาซึ.งความเข้าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน
การออกแบบของการควบคุมนัTนและพิจารณาว่าการควบคุมดังกล่าวได้นํามาปฏิบัติหรือไม่     
โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบนอกเหนือจากการสอบถามบุคลากรในกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที.      
ก73-ก75) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

14. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุม การได้มาซึ.งความเข้าใจนีT  
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินเรื.องดังต่อไปนีT  
(ก) ผู้บริหารโดยการกํากับดูแลของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลได้สร้างและดํารงไว้ซึ. ง

วัฒนธรรมในเรื.องความซื.อสตัย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ 
(ข) ความเข้มแขง็ขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเป็นพืT นฐานที.ดี

ต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื.น และในกรณีที.สภาพแวดล้อมการควบคุม       
มีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องนัTนมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื.น
หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก76-ก86) 
 

กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกจิการ 
 

15. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจว่ากจิการมีกระบวนการดังต่อไปนีTหรือไม่ 
(ก) การระบุความเสี.ยงทางธุรกจิที.เกี.ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน 
(ข) การประมาณความมีนัยสาํคัญของความเสี.ยง 
(ค) การประเมินโอกาสที.จะเกดิความเสี.ยง และ 
(ง) การกาํหนดวิธกีารที.จะจัดการกบัความเสี.ยงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที. ก87) 

 

16. หากกิจการมีกระบวนการประเมินความเสี.ยงข้างต้น (ต่อไปนีT จะใช้คาํว่า “กระบวนการประเมิน
ความเสี.ยงของกิจการ”) ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวและ     
ผลของการประเมินความเสี.ยงนัTน หากผู้สอบบัญชีพบว่ามีความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูล       
ที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ.งผู้บริหารไม่ได้ระบุไว้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า       
มีความเสี.ยงใดที.ผู้สอบบัญชีคาดว่ากิจการควรระบุได้จากกระบวนการประเมินความเสี.ยงของ
กิจการ หากมีความเสี.ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ. งความเข้าใจว่า เพราะเหตุใด
กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการจึงไม่สามารถระบุความเสี.ยงนัTน และต้องประเมินว่า
กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการนัTนมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์หรือมีข้อบกพร่อง
ที.มีนัยสาํคัญในการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการนัTน
หรือไม่ 
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17. หากกจิการไม่ได้มีกระบวนการประเมินความเสี.ยงหรือมีเพียงกระบวนการประเมินความเสี.ยง
เฉพาะกิจ ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่าได้มีการระบุความเสี.ยงทางธุรกิจ          
ที.เกี.ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินหรือไม่ และมีการจัดการกับความเสี.ยง
นัTนอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการขาดหลักฐานของกระบวนการประเมินความเสี.ยง     
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ หรือเป็นการแสดงถึงการมีข้อบกพร่องที.มีนัยสาํคัญ
ในการควบคุมภายในหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก88) 
 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกจิที.เกี.ยวข้อง) ที.เกี.ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และ
การสื.อสาร 
 

18. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ. งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ         
ที.เกี.ยวข้อง) ที.เกี.ยวข้องกบัรายงานทางการเงิน ซึ.งรวมถึงเรื.องดังต่อไปนีT  
(ก) ประเภทของรายการในการดาํเนินงานของกจิการที.มีนัยสาํคัญต่องบการเงิน 
(ข) วิธีการปฏิบัติที.อยู่ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที.ปฏิบัติด้วยมือที.ทาํให้เกิด

รายการ บันทกึ ประมวลผล แก้ไขรายการในกรณีที.จาํเป็น ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี
แยกประเภท และรายงานในงบการเงิน 

(ค) การบันทกึรายการบัญชีที.เกี.ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือด้วยมือ ข้อมูล
ประกอบและบัญชีเฉพาะในงบการเงินที.ใช้ในการทาํให้เกิด บันทึก ประมวลผล และ
รายงานรายการ ทัTงนีT รวมถึงการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภททั.วไป 

(ง) วิธีการที.ระบบสารสนเทศใช้รวบรวมเหตุการณ์และเงื.อนไขนอกเหนือจากรายการ    
ต่าง ๆ ที.มีนัยสาํคัญต่องบการเงิน 

(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที.ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกจิการ รวมถึง การประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที.มีนัยสาํคัญ และ 

(ฉ) การควบคุมเกี.ยวกับการจัดทาํสมุดรายวันทั.วไป รวมถึงสมุดรายวันที.ไม่ได้กาํหนดไว้
เป็นมาตรฐานที.ใช้บันทึกรายการที.ไม่ได้เกิดขึT นเป็นประจํา รายการที.ไม่ปกติ หรือ
รายการปรับปรุง (อ้างถึงย่อหน้าที. ก89-ก93) 

  

19. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจว่ากิจการมีการสื.อสารบทบาทและความรับผิดชอบของ
การรายงานทางการเงินและประเดน็สาํคัญที.เกี.ยวข้องกับรายงานทางการเงินอย่างไร (อ้างถึง
ย่อหน้าที. ก94-ก95) รวมถึง 
(ก) การสื.อสารระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแล และ 
(ข) การสื.อสารกบับุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานที.กาํกบัดูแล  
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กจิกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกบัการสอบบัญชี 
 

20. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี        
ในกรณีที.ผู้สอบบัญชีพิจารณาเหน็ว่ามีความจาํเป็นที.ต้องทาํความเข้าใจเพื.อใช้ในการประเมิน
ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที. ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที.เกี.ยวกับ       
สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื.อรองรับความเสี.ยงที.ได้
ประเมินไว้ การสอบบัญชีมิได้กาํหนดให้ต้องทาํความเข้าใจกิจกรรมควบคุมทัTงหมดที.เกี.ยวข้อง
กบัแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที.สาํคัญ 
หรือที.เกี.ยวข้องกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ทุกรายการที.เกี.ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที.   
ก96-ก102) 

 

21. ในการทาํความเข้าใจกิจกรรมการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจว่ากิจการ 
มีการตอบสนองต่อความเสี.ยงที.เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที.    
ก103-ก105) 

 

การติดตามผลการควบคุม 
 

22. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจกรรมหลักที.กิจการใช้ในการติดตามผลการควบคุม
ภายในเกี.ยวกับการรายงานทางการเงิน ซึ.งรวมถึงกิจกรรมเกี.ยวกับกิจกรรมการควบคุมที.
เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี และให้ได้มาซึ.งความเข้าใจว่ากิจการได้มีการดาํเนินการแก้ไขการ
ควบคุมที.มีข้อบกพร่องอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที. ก106-ก108) 

 

23. ในกรณีที.กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน1 ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจใน
ลักษณะความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานะในองค์กร และกิจกรรมที.ได้
ทาํไปแล้วและที.กาํลังจะทาํ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก109-ก116) 
 

24.    ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในแหล่งที.มาของข้อมูลที.ใช้ในกจิกรรมการติดตามผลและ
เกณฑท์ี.ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลน่าเชื.อถืออย่างเพียงพอสาํหรับแต่ละวัตถุประสงค์ 
(อ้างถึงย่อหน้าที. ก117) 

 
 
 
 
 

                                                 
1  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 610 (ปรับปรงุ) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที. 14 ได้ให้คาํ

จาํกดัความของ “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” เพื.อให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องมาตรฐานสอบบญัชี 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 11 TSA 315  

การระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
 

25.   ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น  
สาระสาํคัญ ดังนีT  
(ก) ในระดับของงบการเงิน และ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก118-ก121)  
(ข) ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที. ก122-ก126)  
ทัTงนีT เพื.อใช้เป็นเกณฑใ์นการออกแบบและการนาํไปปฏบัิติงานตรวจสอบต่อไป 

 

26.   เพื.อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้สอบบัญชีต้อง 
(ก) ระบุความเสี.ยงตลอดกระบวนการเพื.อการได้มาซึ.งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อม

ของกิจการ รวมถึงการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับความเสี.ยง และโดยการพิจารณาประเภท
ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที.  
ก127-ก128) 

(ข) ประเมินความเสี.ยงที.ระบุได้ว่า เป็นความเสี.ยงที.ส่งกระทบแผ่กระจายไปยังงบการเงิน
โดยรวมและมีโอกาสกระทบต่อสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหลาย ๆ เรื.องหรือไม่ 

(ค) เชื.อมโยงความเสี.ยงที.ระบุได้กับสิ.งที.สามารถผิดพลาดได้ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ โดยพิจารณาการควบคุมที.เกี.ยวข้องที.ผู้สอบบัญชีตัTงใจที.จะทดสอบ 
(อ้างถึงย่อหน้าที. ก129-ก131)  

(ง) พิจารณาความน่าจะเป็นของการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงโอกาสที.จะมีการ
แสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงในหลายเรื.อง และพิจารณาว่าผลของการแสดงข้อมูลที.ขัด
ต่อข้อเทจ็จริงที.อาจเกิดขึT นจะส่งผลให้เกิดการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญหรือไม่ 
 

ความเสี�ยงซึ�งตอ้งมีการพิจารณาเรื�องการตรวจสอบเป็นพิเศษ 
 

27.   การประเมินความเสี.ยงที.ได้กล่าวถึงในย่อหน้าที. 25 นัTน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าความเสี.ยง     
ที.ระบุได้ใดที.ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าเป็นความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ ในการใช้ดุลยพินิจนีT ผู้สอบบัญชี
ต้องไม่รวมผลกระทบจากการควบคุมที.ระบุได้ที.เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยงนัTน 

 

28.   ในการใช้ดุลยพินิจว่าความเสี.ยงใดเป็นความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
เรื.องดังต่อไปนีT เป็นอย่างน้อย 
(ก) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้องกบัการทุจริตหรือไม่ 
(ข) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจที.สาํคัญในขณะนัTน การบัญชีหรือพัฒนาการ

อื.น ๆ ซึ.งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 
(ค) ความซับซ้อนของรายการ 
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(ง) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้องกับรายการที.สาํคัญระหว่างกิจการหรือบุคคลที.เกี.ยวข้องกัน
หรือไม่ 

(จ) ระดับการใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงินที.เกี.ยวข้องกับความเสี.ยง 
โดยเฉพาะอย่างยิ.งการวัดมูลค่าที.เกี.ยวข้องกบัความไม่แน่นอนอย่างมาก และ 

(ฉ) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้องกับรายการที.มีนัยสาํคัญที.ไม่ใช่การดาํเนินธุรกิจตามปกติของ
กจิการหรือรายการที.ผิดปกติหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที. ก132-ก136) 
 

29. หากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญเกิดขึT น ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ.ง
ความเข้าใจในการควบคุมของกจิการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับความเสี.ยงนัTน 
(อ้างถึงย่อหน้าที. ก137-ก139) 

 

ความเสี�ยงที�วิธีการตรวจสอบเนื�อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบัญชี    
ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
 

30. ในความเสี.ยงบางประเภท ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่าเป็นไปไม่ได้ที.จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชี
ที.เหมาะสมอย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนืT อหาสาระเพียงอย่างเดียว ความเสี.ยงประเภทนีT
อาจเกี.ยวเนื.องกับการบันทึกรายการที.ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของประเภทของรายการที.
เกิดขึTนเป็นประจาํที.สาํคัญหรือยอดคงเหลือทางบัญชีที.สาํคัญ ซึ.งมักเกิดขึTนจากการประมวลผล
แบบอัตโนมัติโดยไม่ได้ใช้ระบบที.ปฏิบัติด้วยมือเข้าไปเกี.ยวข้องหรือใช้น้อย กรณีดังกล่าว     
ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ. งความเข้าใจในการควบคุมของกิจการที. มีต่อความเสี.ยงดังกล่าว      
(อ้างถึงย่อหน้าที. ก140-ก142) 
 

การปรบัเปลี�ยนการประเมินความเสี�ยง 
 

31. การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชี
ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจมีการเปลี.ยนแปลงระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเมื.อได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ.มขึTน ในสถานการณ์ที.ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน
การสอบบัญชีจากการตรวจสอบเพิ.มเติม หรือได้รับข้อมูลใหม่ซึ.งมีความขัดแย้งกับหลักฐาน
การสอบบัญชีที.ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมินไว้แต่เดิม ผู้สอบบัญชีควรปรับเปลี.ยน
การประเมินความเสี.ยงและปรับเปลี.ยนแผนงานการสอบบัญชีให้สอดคล้องต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที. 
ก143) 
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เอกสารหลกัฐาน 
 

32. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนีT 2 
(ก) การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที.กาํหนดไว้ในย่อหน้าที. 10 

และข้อสรุปจากการตัดสนิใจที.สาํคัญ 
(ข) องค์ประกอบที.สาํคัญของความเข้าใจที.ได้มาเกี.ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการตามที.ระบุไว้ในย่อหน้าที. 11 และองค์ประกอบการควบคุมภายในตามที.กล่าวไว้
ในย่อหน้าที. 14-24 แหล่งที.มาของข้อมูลที.ได้มาจากการทาํความเข้าใจข้างต้นและจาก
การใช้วิธกีารประเมินความเสี.ยง 

(ค) ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที.ได้ระบุและ
ประเมินไว้ในระดับงบการเงินและในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้
ตามที.กาํหนดไว้ในย่อหน้าที. 25 และ 

(ง) ความเสี.ยงที.ระบุได้และการควบคุมที.เกี.ยวข้องที.ผู้สอบบัญชีได้รับจากการทาํความเข้าใจ
ตามที.ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที. 27-30 (อ้างถึงย่อหน้าที. ก144-ก147) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที. 8-11 และย่อหน้าที. ก6 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื น 

วิธีการประเมินความเสี ยงและกิจกรรมที เกี ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที. 5) 
 

ก1. การได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน
ของกิจการ (ต่อไปนีT จะใช้คาํว่า “การทาํความเข้าใจกิจการ”) เป็นกระบวนการที.ต่อเนื.อง    
และเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล การทาํข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดระยะเวลาที.ดําเนินการตรวจสอบ การทาํความเข้าใจก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิง 
เพื.อให้ผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบและใช้ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น  
•  การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

ของ    งบการเงิน 
•  การกาํหนดความมีสาระสาํคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3203 
•  การพิจารณาความเหมาะสมของการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี และความ

เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
•  การระบุถึงส่วนที.อาจต้องพิจารณาเรื.องการตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น รายการกับ

บุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวข้องกัน ความเหมาะสมของการใช้สมมติฐานเกี.ยวกับการ
ดาํเนินงานต่อเนื.องของผู้บริหารหรือการพิจารณาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของรายการค้า
ที.เกดิขึTน 

•  การกาํหนดค่าความคาดหวังที.จะใช้ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 
•  การตอบสนองต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที. ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญ รวมถึงการออกแบบและปฏบัิติตามวิธีการตรวจสอบเพื.อให้ได้มาซึ.งหลักฐาน             
การสอบบัญชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

•  การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที.ได้รับ    
เช่น ความเหมาะสมของสมมติฐาน และความเหมาะสมของคาํรับรองของผู้บริหารทัTงโดย
วาจาและลายลักษณ์อกัษร 

 

ก2. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อมูลที.ได้มาจากการใช้วิธีการประเมินความเสี.ยงและกิจกรรมที.เกี.ยวข้อง
เป็นหลักฐานสนับสนุนการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญ นอกจากนีT  ในการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี.ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล และสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ ตลอดจนข้อมูลที.เกี.ยวกับประสิทธิผลของการควบคุม ถึงแม้ว่าวิธีการเหล่านีT
อาจไม่ได้ถูกวางแผนไว้ว่าเป็นการตรวจสอบเนืT อหาสาระหรือเป็นการทดสอบการควบคุม 
ผู้สอบบัญชีอาจเลือกทาํการตรวจสอบเนืT อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมพร้อมกันกับ
การประเมินความเสี.ยง เพื.อให้การตรวจสอบมีประสทิธภิาพ 

                                                 
3  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 320 “ความมสีาระสาํคญัในการวางแผนและการปฏบิตังิานสอบบญัชี” 
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ก3. ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกาํหนดขอบเขตการทาํความเข้าใจ
กิจการตามที.ต้องการ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเบืT องต้นว่ามีความเข้าใจเพียงพอหรือไม่          
ที.จะบรรลุวัตถุประสงค์ที.ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT  ระดับของความเข้าใจในกิจการ
ที.ผู้สอบบัญชีต้องมีในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะน้อยกว่าระดับความเข้าใจในกิจการของ
ผู้บริหารในการบริหารกจิการ 

 

ก4. ความเสี.ยงที.ผู้สอบบัญชีต้องประเมินตามที.กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT  รวมถึง
ความเสี.ยงที.เกดิจากข้อผิดพลาดและการทุจริต อย่างไรกต็าม เนื.องจากเรื.องของการทุจริตนัTน
มีความสาํคัญ จึงมีข้อกาํหนดและแนวทางเพิ.มเติมตามที.ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 240 ซึ.งเกี.ยวข้องกับวิธีการประเมินความเสี.ยงและกิจกรรมที.เกี.ยวข้องเพื.อให้ได้มา       
ซึ.งข้อมูลที.ใช้ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ
อนัเนื.องมาจากการทุจริต4 

 

ก5. ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีการประเมินความเสี.ยงทุกวิธีตามที.ระบุไว้ในย่อหน้าที. 6       
ในการได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการ (ดูย่อหน้าที. 11-24) ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องใช้ทุก
วิธกีารในการทาํความเข้าใจในแต่ละเรื.อง ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการอื.นซึ.งเป็นประโยชน์ในการ
ระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่น 
•  การสอบทานข้อมูลที.ได้มาจากแหล่งภายนอก เช่น วารสารทางเศรษฐกิจและการค้า 

รายงานของนักวิเคราะห์ ธนาคาร หรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื.อถือ หรือข่าวสารของทาง
ราชการหรือข่าวสารที.เกี.ยวกบัเรื.องการเงิน 

•  การสอบถามที.ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ หรือผู้เชี.ยวชาญในการประเมิน
ราคาที.กจิการใช้บริการอยู่ 

 

การสอบถามผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานหรือบุคคลอื.นในกิจการ (อ้างถึงย่อ
หน้าที. 6(ก)) 
 

ก6. ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจาํนวนมากจากการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที.รับผิดชอบในการ
จัดทาํรายงานทางการเงิน และอาจได้รับจากการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
(ถ้ากจิการมีหน่วยงานดังกล่าว) และจากการสอบถามหน่วยงานหรือบุคคลอื.นภายในกจิการ 

 

                                                 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับการพิจารณาการทุจริต 
 ในการตรวจสอบงบการเงนิ” ย่อหน้าที. 12-24 
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ก7. ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ.งข้อมูลหรือมุมมองที.แตกต่างในการประเมินความเสี.ยงจากการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญจากการสอบถามบุคคลอื.นในกจิการและพนักงาน
อื.นซึ.งมีอาํนาจหน้าที.ในระดับที.แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 
• การสอบถามผู้มีหน้าที. ในการกํากับดูแลโดยตรงอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจ

สภาพแวดล้อมในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี 2605 ระบุถึง
ความสาํคัญของการสื.อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลเพื.อช่วยให้ผู้สอบบัญชี
ได้รับข้อมูลจากผู้มีหน้าที.กาํกบัดูแลในเรื.องนีT ด้วย 

• การสอบถามพนักงานที.มีส่วนร่วมในการทาํให้เกิดการประมวลผลและการบันทึก
รายการที.มีความซับซ้อนหรือรายการที.ไม่ปกติอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความ
เหมาะสมของการเลือกและการนาํนโยบายการบัญชีบางเรื.องมาใช้ 

• การสอบถามที.ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการโดยตรงอาจทาํให้ได้ข้อมูลในเรื.อง
กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ความรู้เกี.ยวกับการทุจริตหรือ       
ข้อสงสัยเกี.ยวกับการทุจริตที.มีผลกระทบต่อกิจการ การประกัน ภาระผูกพันหลังการ
ขาย ข้อตกลงต่าง ๆ (เช่น การร่วมทุน) กบัคู่ค้าทางธุรกจิและเงื.อนไขในสญัญาต่าง ๆ 

• การสอบถามพนักงานการตลาดและพนักงานขายโดยตรงอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับ
ข้อมูลเกี.ยวกบัการเปลี.ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มการขาย หรือสัญญาที.มี
กบัลูกค้าของกจิการ  

• การสอบถามหน่วยงานบริหารความเสี.ยง (หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื.นที.ทาํหน้าที.
ดังกล่าว) โดยตรง อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลเกี.ยวกับความเสี.ยงในการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมายซึ.งอาจมีผลกระทบต่อการจัดทาํรายงาน
ทางการเงิน  

• การสอบถามพนักงานส่วนงานระบบสารสนเทศโดยตรงอาจทาํให้ได้ทราบถึงการ
เปลี.ยนแปลงของระบบ ข้อผิดพลาดที.เกิดขึTนในระบบหรือการควบคุม และความเสี.ยง
ที.เกี.ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ 

 

ก8.  การได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการเป็นกระบวนการที.ทาํอย่าง
ต่อเนื.องดังนัTน การสอบถามของผู้สอบบัญชีจึงอาจเกดิขึTนตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 

 

                                                 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื.อสารกับผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแล” ย่อหน้าที. 4(ข) 
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การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ก9.   ในกรณีที.กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบถามบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่วยงาน
นัTนอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีได้ข้อมูลที.เป็นประโยชน์ในการได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการและ
สภาพแวดล้อมของกิจการ และให้ข้อมูลเพื.อการระบุและประเมินความเสี.ยงในการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญทัTงในระดับงบการเงินและในระดับของสิ.งที.
ผู้บริหารให้การรับรองไว้  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมักจะได้ข้อมูล
เกี.ยวกับการดําเนินการของกิจการและความเสี.ยงในธุรกิจ และอาจพบประเด็นจากงาน
ตรวจสอบ เช่น ข้อบกพร่องหรือความเสี.ยงในการควบคุมภายในที.ระบุได้ อาจเป็นข้อมูลที.
สาํคัญที.ผู้สอบบัญชีจะได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจการ การประเมินความเสี.ยงหรือแง่มุมอื.นใน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  การสอบถามโดยผู้สอบบัญชีจึงควรเกิดขึTนไม่ว่าผู้สอบบัญชี
คาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อการปรับเปลี.ยนลักษณะหรือช่วงเวลา
หรือลดขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือไม่6 การสอบถามอาจมุ่งเน้นเฉพาะประเดน็ที.
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นาํเสนอต่อผู้มีหน้าที.กาํกับดูแล และผลของการประเมินความ
เสี.ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 

ก10. โดยอ้างองิจากสิ.งที.ผู้สอบบัญชีได้รับจากการสอบถาม ถ้าปรากฏว่ามีประเดน็ที.พบซึ.งเกี.ยวข้อง
กบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการและการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการ
อ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที.เกี.ยวข้องมีความเหมาะสม  ตัวอย่างของรายงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที.เกี.ยวข้องอาจรวมถึง กลยุทธ์ของหน่วยงานและเอกสาร
เกี.ยวกับการวางแผน และรายงานที.จัดทาํขึTนเพื.อรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที.กาํกับดูแล
เกี.ยวกบัประเดน็ที.พบจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 

ก11. นอกจากนีT  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 2407 หากหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้
ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับการทุจริตที.เกิดขึTนหรือสงสัยว่าจะเกิด ผู้สอบบัญชีต้องนาํข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการระบุถึงความเสี.ยงในการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ
ซึ.งเป็นผลจากการทุจริตด้วย  

 

ก12. บุคคลที.เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในที.ผู้สอบบัญชีได้ทาํการสอบถามควรเป็น
บุคคลที.ผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความรู้ ประสบการณ์หรืออาํนาจหน้าที. เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื.นในหน่วยงานแล้วแต่สถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที.จะ
ประชุมกบับุคคลเหล่านีT เป็นครัTงคราวตามความเหมาะสม 

 

                                                 
6  ข้อกาํหนดที.เกี.ยวข้องได้แสดงอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) 
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที. 19 
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ข้อควรพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างองิย่อหน้าที. 6 (ก)) 
 

ก13. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐบ่อยครัTงที.มีความรับผิดชอบเกี.ยวกับการควบคุมภายในหรือ
การปฏบัิติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมายที.มีอยู่  การสอบถามบุคคลในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที.เหมาะสมสามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี.ยงที.จะเกิดการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมายที.มีสาระสาํคัญที.มีอยู่  และความเสี.ยงที.จะ
เกดิข้อบกพร่องในการควบคุมภายในเกี.ยวกบัการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

 

การวเิคราะห์เปรียบเทียบ (อา้งถึงย่อหนา้ที� 6 (ข)) 
 

ก14. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที.ทาํในการประเมินความเสี.ยงอาจให้แง่มุมของกิจการที.ผู้สอบบัญชี
ไม่เคยทราบมาก่อน และอาจช่วยในการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที. ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญเพื.อเป็นข้อมูลสาํหรับการออกแบบและการนาํวิธีที.ตอบสนอง
ต่อความเสี.ยงไปปฏบัิติ การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที.ใช้ในประเมินความเสี.ยงอาจรวมทัTงข้อมูล
ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับพืT นที.ขายหรือปริมาณ
สนิค้าที.ขาย 

 

ก15. วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบอาจช่วยในการระบุการมีอยู่ของรายการหรือเหตุการณ์ที.ผิดปกติ 
และจาํนวนเงิน อตัราส่วนทางการเงิน และแนวโน้มที.อาจเป็นประเดน็ที.มีนัยต่อการสอบบัญชี 
ความสัมพันธ์ที.ผิดปกติหรือที.ไม่เป็นไปตามที.คาดการณ์ไว้อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุ
ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ.ง
ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื.องมาจากการทุจริต 

 

ก16. อย่างไรกต็าม เมื.อการวิเคราะห์เปรียบเทียบนัTนใช้ข้อมูลแบบยอดรวมเพื.อการวิเคราะห์
เบืT องต้น (ซึ.งมักเกิดขึT นกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบในขัTนตอนการประเมินความเสี.ยง)      
ผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้เพียงข้อบ่งชีT อย่างคร่าว ๆ ว่ามีการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว การพิจารณาผลของการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบนัTนร่วมกบัข้อมูลอื.นที.รวบรวมจากการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการทาํความเข้าใจและการประเมินผล
ของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบได้ 

 
ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก17. ในกจิการขนาดเลก็บางแห่งอาจไม่มีข้อมูลการเงินระหว่างกาลหรือประจาํเดือนซึ.งใช้เพื.อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ในสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ    
อย่างมีข้อจาํกดัเพื.อวางแผนการตรวจสอบหรือได้ข้อมูลจากการสอบถาม ผู้สอบบัญชีอาจต้อง
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วางแผนเพื.อทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพื.อระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อนัมีสาระสาํคัญโดยใช้ร่างงบการเงินฉบับแรกของกจิการ 

  
การสงัเกตการณแ์ละการตรวจทาน (อ้างถึงย่อหน้าที. 6 (ค)) 
 

ก18. การสังเกตการณ์และการตรวจทานอาจสนับสนุนการสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารและบุคคล
อื.นและยังให้ข้อมูลเกี.ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ตัวอย่างของวิธีการดังกล่าว
รวมถึงการสงัเกตการณ์และการตรวจทานในเรื.องดังต่อไปนีT  
•  การดาํเนินงานของกจิการ 
•  เอกสาร (เช่น แผนและกลยุทธท์างธุรกิจ) บันทกึทางบัญชี และคู่มือการควบคุม

ภายใน 
•  รายงานที.จัดทาํโดยผู้บริหาร (เช่น รายงานการบริหารงานรายไตรมาสและงบ

การเงินระหว่างกาล) และผู้มีหน้าที.ในการกํากับดูแล (เช่น รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท) 

•  ที.ดิน สิ.งปลูกสร้างและโรงงานของกจิการ 
 

ขอ้มลูที�ไดร้บัในงวดก่อน (อา้งถึงย่อหนา้ที� 9) 
 

ก19. ประสบการณ์ในกจิการและวิธกีารตรวจสอบในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชี
ในเรื.องดังต่อไปนีT   
•  การแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีตได้ถูกแก้ไขในเวลาที.เหมาะสมหรือไม่ 
•  ลักษณะของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของ

กจิการ (รวมถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน) 
•  การเปลี.ยนแปลงที.สาํคัญในกจิการหรือการดาํเนินงานของกจิการจากรอบบัญชีก่อน

อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจในกิจการอย่างเพียงพอเพื.อใช้ในการระบุและ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ก20. หากผู้สอบบัญชีตัTงใจที.จะใช้ข้อมูลที.ได้มาในงวดก่อนเพื.อการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี
ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที.ได้มาในงวดก่อนยังคงมีความเกี.ยวข้องกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน
หรือไม่ เช่น การเปลี.ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการควบคุมอาจส่งผลต่อความเกี.ยวข้อง     
ของข้อมูลที.ได้รับมาจากงวดก่อน ในการพิจารณาว่าการเปลี.ยนแปลงที.เกิดขึTนมีผลกระทบต่อ
ความเกี.ยวข้องของข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามและใช้วิธีการตรวจสอบอื.น
ที.เหมาะสม เช่น การใช้วิธเีดินตามผังทางเดินเอกสารในระบบที.เกี.ยวข้อง 

 
การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อา้งถึงย่อหนา้ที� 10) 
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ก21. การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี.ยวกับความเป็นไปได้ที.งบการเงินของ
กจิการอาจแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ จะช่วยในเรื.องดังต่อไปนีT  
•  เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที.มีประสบการณ์การตรวจสอบ    

สงูกว่า รวมถึงผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานมีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี.ยวกับกิจการที.
ตรวจสอบ 

•  เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบได้แลกเปลี.ยนข้อมูลเกี.ยวกับความ
เสี.ยงทางธุรกิจของกิจการ และเกี.ยวกับว่ารายการใดในงบการเงินที.อาจมีการแสดง
ข้อมูล      ที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ.งเป็นผลมาจากการทุจริตและ
ข้อผิดพลาดได้โดยง่ายและด้วยวิธกีารใด 

•  ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้เข้าใจถึงโอกาสที.จะเกิดการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัมีสาระสาํคัญในงบการเงินในส่วนงานที.ตนได้รับมอบหมาย 
และผลของวิธีการตรวจสอบที.สมาชิกได้ปฏิบัติอาจจะกระทบต่อแง่มุมอื.นของการ
ตรวจสอบอย่างไร ซึ.งรวมถึงการตัดสินใจเกี.ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการ
ตรวจสอบด้วย 

•  จัดให้มีบรรทัดฐานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการสื.อสารและแลกเปลี.ยน
ข้อมูลใหม่ที.ได้มาในระหว่างการตรวจสอบที.อาจมีผลต่อการประเมินความเสี.ยงจากการ
แสดงข้อมูลที. ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญหรือวิธีการตรวจสอบที.ใช้เพื. อ
ตอบสนอง   ต่อความเสี.ยงเหล่านัTน 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้ให้ข้อกาํหนดและแนวทางเพิ.มเติมที.เกี.ยวข้องกับการหารือ
ภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบเกี.ยวกบัความเสี.ยงจากการทุจริต8 

 

ก22. การปรึกษาหารือในแต่ละครัTงไม่จาํเป็นต้องมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานการตรวจสอบทุกคน 
(เช่น การตรวจสอบที.มีหลายสถานที.) หรือไม่จาํเป็นที.ทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะ
ได้รับการแจ้งข้อสรุปที.ได้จากการปรึกษาหารือในทุกประเดน็ ผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานอาจ
ปรึกษาหารือประเดน็ต่าง ๆ กับสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ.งรวมถึงผู้ชาํนาญ
หรือมีความรู้เฉพาะด้านและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม หากพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าเหมาะสม  ในขณะที.มอบหมายงานการปรึกษาหารือให้กบัผู้อื.นโดยพิจารณาถึงขอบเขต
ของการสื.อสารที.จาํเป็นในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ  การจัดทาํแผนการสื.อสารที.ได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานอาจใช้เป็นประโยชน์ได้ 

 
ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

                                                 
8  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 240 ย่อหน้าที. 15 
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ก23. ผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงานอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบส่วนใหญ่ในกิจการขนาดเล็ก    
(ในบางกรณีอาจเป็นผู้ปฏบัิติงานแต่เพียงผู้เดียว) ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที.รับผิดชอบงาน 
ซึ.งเป็นผู้วางแผนการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้พิจารณาความเป็นไปได้ที.งบการเงินของกิจการอาจ
แสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเนื.องมาจากการทุจริตและข้อผิดพลาด 

 

การทําความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ รวมถงึการควบคุมภายในของกิจการ 
 

กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

อุตสาหกรรม ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและปัจจยัภายนอกอื�น (อ้างถึงย่อหน้าที. 11 (ก))  
 

ปัจจัยทางอุตสาหกรรม 
 

ก24. ปัจจัยที.เกี.ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมถึงเงื.อนไขของอุตสาหกรรม เช่น สภาพการแข่งขัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตัวอย่างที.ผู้สอบบัญชี 
อาจพิจารณารวมถึง 
•  การตลาดและการแข่งขัน รวมถึงอุปสงค์ ความสามารถและการแข่งขันด้านราคา 
•  กจิกรรมที.มีลักษณะเป็นวงจรหรือฤดูกาล 
•  เทคโนโลยีทางการผลิตที.เกี.ยวข้องกบัผลิตภัณฑข์องกจิการ 
•  แหล่งพลังงานและต้นทุน 

 

ก25. อุตสาหกรรมที.กจิการดาํเนินการอยู่อาจมีความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน
เป็นสาระสาํคัญเฉพาะอย่าง ความเสี.ยงนัTนอาจเกิดจากลักษณะของธุรกิจหรือระดับความเข้มงวด
ของข้อกาํหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะยาวอาจเกี.ยวข้องกับการประมาณการ     
ที.สําคัญของรายได้และค่าใช้จ่ายที.อาจก่อให้เกิดความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ในกรณีดังกล่าวจําเป็นที.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึง
สมาชิกต้องมีความรู้และประสบการณ์ที.เกี.ยวข้องในเรื.องนัTนอย่างเพียงพอ9  

 

ปัจจัยทางข้อกาํหนดทางกฎหมาย 
 

ก26. ปัจจัยทางข้อกาํหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมของข้อบังคับทางกฎหมาย     
ซึ.งครอบคลุมถึงการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและ
การเมือง ตัวอย่างประเดน็ที.ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณารวมถึง 
•  หลักการบัญชี และแนวปฏบัิติเฉพาะของอุตสาหกรรม 
•  กรอบข้อบังคับทางกฎหมายสาํหรับอุตสาหกรรมที.มีกฎหมายบังคับ 
•  ข้อกฎหมาย และข้อกําหนดที. มีผลกระทบที.สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจรวมถึง

กจิกรรมการกาํกบัดูแลโดยตรง 
•  ภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื.น ๆ) 

                                                 
9  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที. 14 
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•  นโยบายของรัฐบาลที.มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น นโยบายทาง
การเงิน รวมถึงการควบคุมอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายทางการคลัง การ
สนับสนุนทางการเงิน (เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล) และกาํแพง
ภาษีหรือนโยบายกดีกนัทางการค้า 

•  ข้อกาํหนดเกี.ยวกบัสิ.งแวดล้อมที.มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิของกจิการ 
 

ก27. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 ได้ให้ข้อกาํหนดเฉพาะเกี.ยวกับกรอบของกฎหมายและ
ข้อบังคับที.ใช้สาํหรับกจิการและอุตสาหกรรมหรือหมวดอุตสาหกรรมที.กจิการดาํเนินการอยู่10  

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก28. สําหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื.น อาจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกจิการ การพิจารณาข้อกาํหนดเหล่านีT มีความสาํคัญในการได้มา
ซึ.งการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

 

ปัจจัยภายนอกอื.น 
 

ก29. ตัวอย่างของปัจจัยภายนอกอื.นที.มีผลกระทบต่อกิจการซึ.งผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา รวมถึง 
สภาพเศรษฐกิจโดยทั.วไป อัตราดอกเบีT ย และความยากง่ายในการจัดหาเงินทุน และเงินเฟ้อ
หรือการเปลี.ยนแปลงค่าเงิน  

 

ลกัษณะของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที. 11 (ข)) 
 

ก30. การทาํความเข้าใจลักษณะของกจิการทาํให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจในประเดน็ต่าง ๆ เช่น  
•  กจิการมีโครงสร้างที.ซับซ้อนหรือไม่ เช่น มีบริษัทย่อย หรือมีหน่วยงานอื.นที.มีอยู่ใน

หลายสถานที. โครงสร้างที.ซับซ้อนมักนาํไปสู่ประเดน็ที.อาจเกิดความเสี.ยงจากการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ประเดน็ดังกล่าวอาจรวมถึง การบันทึก    
ค่าความนิยม กิจการร่วมค้า เงินลงทุน หรือกิจการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่า
มีการบันทกึบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

•  ความเข้าใจในเรื.องความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของและ
บุคคลหรือกจิการอื.นจะช่วยในการพิจารณาว่าการระบุและการบันทกึรายการที.เกิดขึTนกับ
กิจการที.เกี.ยวข้องกันมีความเหมาะสมหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55011 ได้
กาํหนดและให้แนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเกี.ยวกบักจิการที.เกี.ยวข้องกนั 

 

                                                 
10  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที. 12 
11  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที.เกี.ยวข้องกนั” 
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ก31. ตัวอย่างของประเดน็ที.ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการได้มาซึ.งความเข้าใจในลักษณะของกิจการ       
มีดังนีT  
•  การดาํเนินงานทางธุรกจิ เช่น 

o ลักษณะของแหล่งรายได้ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ และการตลาด รวมถึง    
การเกี.ยวพันกับพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การขายและกิจกรรมทางการตลาด
ผ่านอนิเทอร์เนต็  

o การประกอบกิจการ (เช่น ขัTนตอนและวิธีการผลิต หรือกิจกรรมที.ทาํให้เกิด
ความเสี.ยงต่อสภาพแวดล้อม) 

o พันธมิตร กจิการร่วมค้า และการใช้บริการจากกจิการภายนอก 
o การกระจายสนิค้าทางภมิูศาสตร์ และการจาํแนกส่วนงานตามอุตสาหกรรม 
o สถานที.ที.ใช้ในการผลิต สถานที.เกบ็สินค้า และสาํนักงาน และที.ตัTงและปริมาณ

ของสนิค้าคงเหลือ 
o ลูกค้ารายหลัก และผู้จําหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการที.สาํคัญ ข้อตกลงว่าด้วย     

การจ้างงาน (รวมถึง สหภาพแรงงาน บํานาญ และผลประโยชน์อื.นหลังจาก    
การจ้างงาน ผลตอบแทนพนักงานในลักษณะตราสารทุน หรือข้อตกลงว่าด้วย
การจูงใจด้วยโบนัส และข้อกาํหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้องกบัการจ้างงาน) 

o กจิกรรมการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวข้อง 
o รายการกบับุคคลหรือกจิการที.เกี.ยวข้องกนั 

•  เงินลงทุนและกจิกรรมการลงทุน เช่น 
o การซืTอกจิการหรือการจาํหน่ายส่วนงานทางธุรกิจที.ได้วางแผนไว้ หรือเกิดขึTนแล้ว 
o การลงทุนและการจาํหน่ายหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม 
o กจิกรรมการลงทุนในสนิทรัพย์ 
o การลงทุนในกจิการที.มิได้นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึง ห้างหุ้นส่วน กิจการ

ร่วมค้า และกจิการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
•  การจัดหาเงินและกจิกรรมในการจัดหาเงิน เช่น 

o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที.สาํคัญ รวมถึงโครงสร้างที.ต้องจัดทาํงบการเงินรวม
และโครงสร้างที.ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวม 

o โครงสร้างหนีT และเงื.อนไขที.เกี.ยวข้อง รวมถึงการจัดทาํรายการทางการเงินนอก
งบดุล และการทาํสญัญาเช่า 

o ผู้มีสิทธิได้ผลประโยชน์ (ในประเทศ ต่างประเทศ ชื. อเสียงทางธุรกิจ และ
ประสบการณ์) และบุคคลหรือกจิการที.เกี.ยวข้องกนั 

o การใช้ตราสารอนุพันธท์างการเงิน 
•  การรายงานทางการเงิน เช่น 
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o หลักการบัญชี และแนวปฏิบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม รวมถึงการจําแนก
รายการที.มีความสาํคัญในอุตสาหกรรม (เช่น เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนสาํหรับ
ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ หรือการวิจัยและพัฒนาสาํหรับธุรกจิเภสชักรรม) 

o แนวทางปฏบัิติเกี.ยวกบัการรับรู้รายได้ 
o การบัญชีสาํหรับมูลค่ายุติธรรม 
o สนิทรัพย์ หนีTสนิ และรายการที.เป็นเงินตราต่างประเทศ 
o การบัญชีสาํหรับรายการที.ไม่ปกติหรือรายการที.ซับซ้อน รวมถึงรายการที.ยังเป็น

ที.ถกเถียงหรือรายการที.เกิดขึTนใหม่ (เช่น การบัญชีสาํหรับผลตอบแทนที.ให้ใน
ลักษณะตราสารทุน) 

 

ก32. การเปลี.ยนแปลงของกิจการที.สาํคัญจากงวดก่อนอาจก่อให้เกิดหรือเปลี.ยนแปลงความเสี.ยง
จากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ลักษณะของกจิการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 

ก33. กิจการที.ตัTงขึT นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) หมายถึง กิจการที.ตัTงขึT นสาํหรับ
วัตถุประสงค์ที.ได้มีการกาํหนดไว้ เช่น เพื.อการเช่า หรือเพื.อการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็น
หลักทรัพย์ หรือเพื.อกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ทัTงนีT  อาจจัดตัTงขึT นในรูปนิติบุคคล ทรัสต์     
การร่วมหุ้นส่วน หรือกิจการที.ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการที.อยู่ในฐานะเป็นผู้จัดตัTงกิจการที.ตัTงขึTนโดย
มีวัตถุประสงค์เฉพาะอาจโอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น กรณี
ที.ต้องการตัดรายการเกี.ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี) แต่ยังคงได้รับสิทธิในการใช้
สนิทรัพย์หรือให้บริการแก่กิจการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ในขณะที.กิจการอื.นอาจเป็นผู้
จัดหาแหล่งเงินทุนให้กิจการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามที.ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 550 ในบางสถานการณ์กิจการที.ตัTงขึT นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอาจเป็นกิจการที.
เกี.ยวข้องกบักจิการดังกล่าว12 

 

ก34. แม่บทการรายงานทางการเงินมักระบุเงื.อนไขในรายละเอียดที.ถือได้ว่ามีการควบคุม หรือ
สถานการณ์ที.ต้องพิจารณานาํกิจการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะมาจัดทาํงบการเงินรวม 
การตีความของข้อกาํหนดตามแม่บทดังกล่าวจาํเป็นมีความรู้โดยละเอียดในสัญญาที.เกี.ยวข้อง
กบักจิการที.ตัTงขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

การเลือกและการใชน้โยบายการบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที. 11 (ค)) 
 

ก35. การทาํความเข้าใจการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีของกิจการอาจนาํไปสู่ประเดน็ต่าง ๆ 
เช่น 

                                                 
12  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 550 ย่อหน้าที. ก7 
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•  วิธทีี.กจิการใช้ในการบันทกึรายการที.มีนัยสาํคัญและไม่ปกติ 
•  ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที.สาํคัญในประเดน็ที.ยังถกเถียงกันอยู่หรือประเด็น

ใหม่ ๆ ซึ.งยังไม่มีแนวปฏบัิติที.เชื.อถือได้หรือยังไม่มีความเหน็ที.เป็นเอกฉันทใ์นประเดน็
นัTน ๆ 

•  การเปลี.ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกจิการ 
•  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายและข้อบังคับที.เป็นเรื.องใหม่สาํหรับ

กจิการ และกจิการได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดนัTนเมื.อไรและอย่างไร 
 

วตัถปุระสงค์และกลยทุธแ์ละความเสี�ยงทางธุรกิจที�เกี �ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที. 11 (ง)) 
 

ก36. กจิการดาํเนินธุรกจิภายใต้สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม ข้อกาํหนดทางกฎหมาย และ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอื.น ในการตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ผู้บริหารของกิจการหรือ
ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลได้กาํหนดวัตถุประสงค์ ซึ.งเป็นแผนโดยรวมของกิจการ กลยุทธ์
เป็นวิธีที.ผู้บริหารใช้เพื.อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการ
อาจเปลี.ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

 

ก37. ความเสี.ยงทางธุรกิจเป็นความเสี.ยงในมุมที.กว้างกว่าความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของงบการเงิน อย่างไรกต็าม ความเสี.ยงทางธุรกิจได้รวมถึง
ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ความเสี.ยงทางธุรกิจอาจ
เกิดจากการเปลี.ยนแปลงหรือความสลับซับซ้อน การไม่ยอมที.จะรับรู้ถึงความต้องการการ
เปลี.ยนแปลงกก็่อให้เกิดความเสี.ยงทางธุรกจิได้  ตัวอย่างของความเสี.ยงทางธุรกจิอาจเกิดขึTนจาก 
•  การพัฒนาสนิค้าหรือบริการใหม่ที.ไม่ประสบผลสาํเรจ็ 
•  การตลาด ถึงแม้ว่าจะประสบความสาํเรจ็ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลาดอาจ

ไม่เพียงพอที.จะสนับสนุนการขายสนิค้าและบริการ หรือ 
•  ข้อบกพร่องของสนิค้าหรือบริการที.อาจก่อให้เกิดภาระหนีT สินและความเสี.ยงในการ

เสยีชื.อเสยีง 
 

ก38. ความเข้าใจในความเสี.ยงทางธุรกิจของกิจการจะช่วยในการระบุโอกาสที.จะเกิดความเสี.ยง    
จากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญได้ดีขึT น เนื.องจากความเสี.ยงทาง
ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีผลทางการเงินตามมาและจะส่งผลกระทบต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม 
ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบในการระบุหรือประเมินความเสี.ยงทางธุรกิจทุกประเภท 
เนื.องจากความเสี.ยงทางธุรกิจทุกประเภทไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูล         
ที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
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ก39. ตัวอย่างของประเดน็ที.ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื.อให้ได้มาซึ.งความเข้าใจในวัตถุประสงค์    
กลยุทธ์ และความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้องของกิจการ ที.อาจส่งผลให้เกิดความเสี.ยงจากการ
แสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน ได้แก่ 
•  การพัฒนาอุตสาหกรรม (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึT นได้ เช่น กิจการไม่มี

บุคคลากรหรือไม่มีความชํานาญที.จะแก้ไขปัญหาเมื.อมีการเปลี.ยนแปลงเกิดขึT นใน
อุตสาหกรรม) 

•  สินค้าและบริการใหม่ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึT นได้ เช่น ภาระหนีT สินอัน
เนื.องมาจากในสนิค้าเพิ.มขึTน) 

•  การขยายตัวทางธุรกิจ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึT นได้ เช่น ความต้องการ
สนิค้า    ที.ไม่สามารถประมาณได้อย่างถูกต้อง) 

•  ข้อกาํหนดทางการบัญชีใหม่ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึT นได้ เช่น การนํา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้อย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม หรือต้นทุนที.เพิ.มขึTน
จากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่) 

•  ข้อบังคับทางกฎหมาย (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึT นได้ เช่น ความเสี.ยงทาง
กฎหมายที.เพิ.มขึTน) 

•  ข้อกาํหนดทางการเงินในปัจจุบันและที.คาดว่าจะเกิดขึTน (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจ
เกดิขึTนได้ เช่น ผลขาดทุนทางการเงิน เนื.องจากกจิการไม่สามารถปฏบัิติตามข้อกาํหนดได้)  

•  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึTนได้ เช่น ระบบและ
กระบวนการประมวลผลไม่สามารถเข้ากนัได้) 

•  ผลกระทบจากการใช้กลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ.งผลกระทบที.จะนาํไปสู่ข้อกาํหนด
ทางการบัญชีใหม่ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึTนได้ เช่น การใช้กลยุทธ์ที.ไม่สมบูรณ์ 
หรือไม่เหมาะสม)  
 

ก40. ความเสี.ยงทางธุรกจิอาจมีผลทนัทต่ีอความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในระดับ
ที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หรือในระดับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ความเสี.ยง
ทางธุรกิจที.เกิดขึT นจากจํานวนลูกค้าที.ลดลงอาจเพิ.มความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ.งเกี.ยวข้องกับมูลค่าของลูกหนีT  อย่างไรกต็าม ความเสี.ยงเดียวกัน
โดยเฉพาะความเสี.ยงที.ควบคู่กับความเสี.ยงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ    
ในระยะยาว ซึ.งผู้สอบบัญชีควรประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานเกี.ยวกับการดาํเนินงาน
ต่อเนื.อง การพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่า ความเสี.ยงทางธุรกิจอาจส่งผลต่อความเสี.ยงจาก  
การแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ จึงควรพิจารณาโดยคาํนึงถึง
สภาพแวดล้อมของกจิการ ตัวอย่างของเงื.อนไขและเหตุการณ์ที.อาจแสดงถึงความเสี.ยงจากการ
แสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญได้แสดงไว้ในภาคผนวก 2 
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ก41. โดยปกติผู้บริหารมักระบุความเสี.ยงทางธุรกิจและพัฒนาวิธีการที.จะตอบสนองต่อความเสี.ยงได้ 
กระบวนการประเมินความเสี.ยงดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ.งของการควบคุมภายใน และได้แสดง
ไว้ในย่อหน้าที. 15 และย่อหน้าที. ก87-ก88  

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก42. สาํหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ของผู้บริหารอาจได้รับอิทธิพลจาก 
การคาํนึงถึงเรื.องความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน และอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื.น 
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การวดัผลและการทบทวนผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที. 11 (จ)) 
 

ก43. ผู้บริหารและผู้ที. เกี.ยวข้องมักจะมีการวัดผลและทบทวนในสิ.งที. เห็นว่าสําคัญ การวัดผล            
การดาํเนินงานไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาจก่อให้เกิดแรงกดดันต่อกิจการ แรงกดดัน
ดังกล่าวอาจจูงใจให้ผู้บริหารปรับปรุงผลการดาํเนินงานหรือบิดเบือนงบการเงิน ดังนัTน ความเข้าใจ
ในการวัดผลการดาํเนินงานของกิจการจะช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า แรงกดดันที.จะ
บรรลุเป้าหมายอันเกิดจากการกระทาํของผู้บริหารจะเพิ.มความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ รวมถึงความเสี.ยงจากการทุจริตหรือไม่ โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 240 สาํหรับข้อกาํหนดและแนวทางที.เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยงที.เกดิจากการทุจริต 

 

ก44. การวัดผลและการทบทวนผลการดาํเนินงานทางการเงินไม่เหมือนกับการติดตามผลการควบคุม 
(กล่าวถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในในย่อหน้าที. ก106-ก117) ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์
อาจจะมีการทบัซ้อนกนั กล่าวคือ 
•  การวัดผลและการทบทวนผลการดาํเนินงานมุ่งประเดน็ที.ว่าผลการดาํเนินธุรกิจ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที.ผู้บริหาร (หรือบุคคลที.สาม) กาํหนดไว้หรือไม่ 
•  การติดตามผลการควบคุมมุ่งเน้นความมีประสิทธิผลของการนําเอาการควบคุม

ภายในไปปฏบัิติ 
อย่างไรกต็าม ในบางกรณีดัชนีชีT วัดผลการดาํเนินงานช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการระบุ
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในได้ 

 

ก45. ตัวอย่างของข้อมูลที.เกิดขึTนภายในกิจการที.ผู้บริหารใช้ในการวัดผลและทบทวนผลการดาํเนินงาน
ทางการเงินที.ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา เช่น 
•  ดัชนีชีT วัดผลการดําเนินงานที.สาํคัญ (ด้านการเงินหรือด้านที.ไม่ใช่การเงิน) และ

อตัราส่วนที.สาํคัญ แนวโน้มและสถิติผลการดาํเนินงาน 
•  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานทางการเงินในแต่ละงวดเวลา 
•  งบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ผลต่าง ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงานและฝ่าย

งาน หรือรายงานผลงานในระดับแผนกหรือระดับอื.น 
•  การประเมินผลพนักงาน และนโยบายการให้ผลตอบแทนเพื.อสร้างแรงจูงใจให้แก่

พนักงาน 
•  การเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของกจิการกบัคู่แข่ง 

 

ก46. บุคคลภายนอกอาจวัดผลและทบทวนผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการ ตัวอย่าง เช่น 
ข้อมูลจากภายนอก เช่น รายงานของนักวิเคราะห์และรายงานของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื.อถือ
อาจให้ข้อมูลที.เป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชี รายงานดังกล่าวมักจะได้จากกจิการที.ถูกตรวจสอบ 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 29 TSA 315  

ก47. การวัดผลภายในอาจทาํให้เห็นผลที.ไม่คาดหวัง หรือเห็นแนวโน้มที.ไม่คาดการณ์มาก่อน       
ซึ.งทาํให้ผู้บริหารต้องหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข (รวมถึง ในบางกรณี มีการค้นพบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดในเวลาที.เหมาะสม) การวัดผลการดาํเนินงานอาจแสดงให้ผู้สอบบัญชีทราบ
ถึงความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลในงบการเงิน ยกตัวอย่างเช่น 
การวัดผลการดาํเนินงานอาจแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการเติบโตเร็วผิดปกติหรือมีกาํไรสูง
ผิดปกติเมื.อเปรียบเทยีบกบักจิการอื.นที.อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ.งถ้ารวมกับปัจจัยอื.น เช่น โบนัสที.อิงกับผลการดาํเนินงานหรือการจ่ายผลตอบแทน      
ที.จูงใจอาจก่อให้เกดิความเสี.ยงที.เกดิจากความมีอคติของผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงินได้ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก48. โดยปกติกจิการขนาดเลก็มักไม่มีกระบวนการวัดผลและทบทวนผลการดาํเนินงานทางการเงิน  
การสอบถามผู้บริหารอาจทาํให้ทราบว่าผู้บริหารยึดถือดัชนีชีT วัดที.สาํคัญบางอย่างในการประเมิน 
ผลการดาํเนินงานทางการเงินและกระทาํการใด ๆ ที.เหมาะสม หากการสอบถามนัTนแสดง      
ให้เหน็ว่าไม่มีการวัดผลการดาํเนินงานหรือไม่มีการทบทวนผลการดาํเนินงาน อาจเพิ.มความเสี.ยง
ที.การแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ได้ถูกค้นพบและแก้ไขได้ 

 

การควบคุมภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที. 12) 
 

ก49. ความเข้าใจในการควบคุมภายในช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเภทของการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงที.อาจเกิดขึTนและปัจจัยที.กระทบความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคัญ และช่วยในการออกแบบลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ 

 
 

ก50. ต่อไปนีT เป็นเนืTอหาของการควบคุมภายในซึ.งแยกแสดงไว้เป็น 4 หมวด คือ 
• ลักษณะทั.วไปและคุณลักษณะของการควบคุมภายใน 
• การควบคุมที.เกี.ยวข้องกบัการสอบบัญชี 
• ลักษณะและขอบเขตของการทาํความเข้าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้อง 
• องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ลกัษณะทั�วไปและคณุลกัษณะของการควบคมุภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที. 12) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

ก51. การควบคุมภายในได้ถูกออกแบบ นาํไปปฏบัิติและรักษาไว้เพื.อรองรับความเสี.ยงทางธุรกิจ     
ที.ได้ระบุไว้ซึ.งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกจิการซึ.งประกอบด้วย 
•  การเชื.อถือได้ของรายงานทางการเงินของกจิการ 
•  ความมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน และ 
•  การปฏบัิติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้อง 
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แนวทางที.การควบคุมภายในได้ถูกออกแบบ นาํไปปฏบัิติและรักษาไว้จะมีความแตกต่างกัน
ตามขนาดและความซับซ้อนของกจิการ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก52. กจิการขนาดเลก็อาจมีวิธีการที.มีโครงสร้างน้อยกว่าและมีกระบวนการและวิธีปฏบัิติที.ง่ายกว่า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

 

ข้อจาํกดัของการควบคุมภายใน 
 

ก53. การควบคุมภายในไม่ว่าจะมีประสิทธิผลเพียงใด สามารถช่วยกิจการได้เพียงให้ความเชื.อมั.น
อย่างสมเหตุสมผลเกี.ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์เกี.ยวกับการรายงานทางการเงิน โอกาส       
ที.จะบรรลุวัตถุประสงค์จริงถูกกระทบโดยข้อจาํกดัที.ไม่สามารถแก้ไขได้ของการควบคุมภายใน 
ทัTงนีT รวมถึงข้อเทจ็จริงที.การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจสามารถผิดพลาดได้ และการไม่
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในสามารถเกิดขึT นได้จากข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น มีข้อผิดพลาด      
ในการออกแบบหรือการเปลี.ยนแปลงการควบคุม การควบคุมอาจจะไม่มีประสิทธิผล เช่น      
ไม่มีการใช้ข้อมูลที.ได้จัดทาํขึTนเพื.อการควบคุมภายใน (รายงานของข้อยกเว้น) อย่างมีประสิทธิผล 
เนื.องจากบุคลากรที.รับผิดชอบในการสอบทานข้อมูลไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการควบคุม
หรือไม่ได้ดาํเนินการตามความเหมาะสม 

 

ก54. การควบคุมสามารถถูกหลีกเลี.ยงโดยการร่วมมือกันระหว่างบุคคลตัTงแต่ 2 คนขึTนไป หรือ    
การแทรกแซงการควบคุมภายในที.ไม่เหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจ
ทาํสัญญากับลูกค้าโดยเปลี.ยนแปลงเงื.อนไขมาตรฐานของสัญญาขาย ซึ.งอาจจะส่งผลให้มี      
การรับรู้รายได้ที.ไม่เหมาะสม การตรวจการแก้ไขข้อมูลซึ.งอยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที.ถูก
ออกแบบเพื.อระบุและรายงานรายการที.มีจาํนวนเกินกว่าวงเงินเครดิตอาจถูกแทรกแซง หรือ
ทาํให้ไม่สามารถใช้งานได้ 

 

ก55. ในการออกแบบการควบคุมและการนาํไปปฏิบัติ ผู้บริหารอาจใช้ดุลยพินิจเกี.ยวกับลักษณะ 
และขอบเขตของการควบคุมที.เลือกนําไปปฏิบัติ และลักษณะ และขอบเขตของความเสี.ยง        
ที.เลือกที.จะยอมรับ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก56. กิจการขนาดเลก็มักมีพนักงานจาํนวนไม่มาก ซึ.งอาจเกิดข้อจาํกัดเกี.ยวกับการแบ่งแยกหน้าที. 
อย่างไรกต็าม เจ้าของที.มีอาํนาจการจัดการอาจช่วยให้การดูแลกิจการมีประสิทธิผลดีกว่า
กจิการขนาดใหญ่ การดูแลกจิการนีTอาจชดเชยข้อจาํกดัในเรื.องการแบ่งแยกหน้าที.ได้ 
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ก57. ในทางตรงกันข้ามเจ้าของที.มีอาํนาจการจัดการอาจสามารถแทรกแซงการควบคุม เนื.องจาก
ระบบการควบคุมภายในมีโครงสร้างที.ซับซ้อนน้อย ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาเรื.องดังกล่าว
ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอันเนื.องมาจาก
การทุจริต 

 

การแบ่งการควบคุมเป็นแต่ละองค์ประกอบ 
 

ก58. เพื.อให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุมภายใน
ของกิจการที.มีผลกระทบต่อการสอบบัญชี การควบคุมภายในสามารถแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนีT  
(ก) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(ข) กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกจิการ 
(ค) ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกจิที.เกี.ยวข้อง) ที.เกี.ยวข้องกับการรายงาน

ทางการเงินและการสื.อสาร 
(ง) กจิกรรมการควบคุม  และ 
(จ) การติดตามผลการควบคุม 
การแบ่งดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแสดงว่ากิจการจะออกแบบ นําไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ. ง        
การควบคุมภายในอย่างไร หรือมีการแบ่งองค์ประกอบไว้อย่างไร ผู้สอบบัญชีอาจใช้คาํศัพท์
หรือกรอบที.แตกต่างจากที.ใช้ในมาตรฐานฉบับนีT ในการบรรยายแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุม
ภายในและผลกระทบต่อการตรวจสอบ แต่ควรครอบคลุมองค์ประกอบทัTงหมดที.ระบุใน
มาตรฐานฉบับนีT  

 
ก59. เนืT อหาที.เกี.ยวข้องกับการควบคุมภายในทัTง 5 องค์ประกอบที.เกี.ยวข้องกับการตรวจสอบ        

งบการเงินได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที. ก76-ก117 ภาคผนวก 1 แสดงคาํอธิบายขององค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในดังกล่าว 

 

ลักษณะของการควบคุมภายในที.ปฏิบัติด้วยมือและด้วยระบบอัตโนมัติที.เกี.ยวข้องกับการประเมิน
ความเสี.ยงของผู้สอบบัญชี 
 

ก60. ระบบการควบคุมภายในของกิจการประกอบด้วย ส่วนที.ปฏบัิติด้วยมือ และส่วนที.เป็นระบบ
อัตโนมัติ ลักษณะของระบบที.ปฏิบัติด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติจะเกี.ยวข้องกับการประเมิน
ความเสี.ยงของผู้สอบบัญชีและเป็นพืTนฐานในการกาํหนดวิธกีารสอบบัญชี 
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ก61. การใช้ระบบที.ปฏิบัติด้วยมือหรือใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมภายในมีผลกระทบต่อ
ลักษณะของการเกดิขึTนของรายการ การบันทกึ การประมวลผลและการรายงานรายการ ดังนีT  
•  การควบคุมด้วยระบบที.ปฏิบัติด้วยมือ อาจรวมวิธีการอนุมัติ และการสอบทาน

รายการ และการกระทบยอด และการติดตามรายการกระทบยอด กิจการอาจใช้วิธีการ
ที.เป็นอตัโนมัติในการทาํให้เกิดรายการ บันทกึ ประมวลผล และรายงานรายการที.จัดเกบ็
ข้อมูลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนเอกสาร 

•  การควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การควบคุมที.เป็น
อัตโนมัติ (เช่น การควบคุมที.ถูกออกแบบให้อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์) และการ
ควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือ การควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมืออาจจะไม่เกี.ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศหรืออาจใช้ข้อมูลที.เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจะจาํกัดเพียงแค่การ
ติดตามความมีประสทิธผิลของการทาํงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและของการควบคุม
โดยระบบอตัโนมัติ และเพื.อดูแลข้อยกเว้นต่าง ๆ เมื.อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้
ในการทาํให้เกดิรายการ บันทกึ ประมวลผล หรือรายงานรายการหรือข้อมูลอื.นที.รวมอยู่
ใน      งบการเงิน ระบบและโปรแกรมอาจรวมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้สําหรับบัญชีที. มีสาระสําคัญหรืออาจมีความสําคัญต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือ ซึ. งปฏิบัติงานโดยขึT นกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การประสมประสานระหว่างการควบคุมภายในด้วยระบบที.ปฏิบัติด้วยมือและระบบอัตโนมัติ
ของกิจการแตกต่างกันตามลักษณะและความซับซ้อนของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ของกจิการ 

 

ก62. โดยทั.วไปเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมภายในของกิจการ เนื.องจากทาํ
ให้กจิการสามารถทาํสิ.งต่อไปนีT ได้ 
•  สามารถใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที.กาํหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างสมํ.าเสมอ และสามารถ

ทาํการคาํนวณที.ซับซ้อนในการประมวลรายการหรือข้อมูลที.มีปริมาณมาก 
•  ช่วยให้ข้อมูลที.ทนัเวลา พร้อมใช้ และมีความถูกต้อง 
•  ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ.มเติม 
•  เพิ.มความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ 

และนโยบายและวิธปีฏบัิติที.วางไว้ 
•  ลดความเสี.ยงที.จะมีการหลีกเลี.ยงการควบคุมที.กาํหนดไว้ และ 
•  เพิ.มความสามารถในการบรรลุประสทิธผิลของการแบ่งแยกหน้าที. โดยการนาํระบบ

ความปลอดภัยไปใช้ในระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และระบบปฏบัิติงาน 
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ก63. เทคโนโลยีสารสนเทศยังก่อให้เกิดความเสี.ยงเฉพาะต่อการควบคุมภายในของกิจการ 
ตัวอย่างเช่น 
•  ความเชื.อถือในระบบหรือโปรแกรมที.ประมวลผลไม่ถูกต้อง หรือประมวลข้อมูลที.ไม่

ถูกต้อง หรือทัTงสองประเดน็ 
•  การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีผลทําให้ข้อมูลเสียหายหรือมีการ

เปลี.ยนแปลง ข้อมูลที.ไม่เหมาะสม รวมถึงการบันทกึรายการที.ไม่ได้รับอนุมัติหรือที.ไม่
เกดิขึTนจริง หรือการบันทกึรายการที.ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ.งความเสี.ยงดังกล่าวที.
อาจเกดิขึTนเมื.อมีผู้ใช้หลายคนเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง 

•  โอกาสที.บุคลากรที.เกี.ยวกับเทคโนโลยีจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลที.เกิน
กว่าหน้าที.ที.ได้รับมอบหมาย และไม่ปฏบัิติตามระเบียบเรื.องการแบ่งแยกหน้าที. 

•  การเปลี.ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มหลักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
•  การเปลี.ยนแปลงระบบหรือโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
•  การไม่ได้มีการเปลี.ยนแปลงที.จาํเป็นในระบบหรือโปรแกรม 
•  การแทรกแซงโดยการปฏบัิติด้วยมือซึ.งไม่เหมาะสม 
•  ความเป็นไปได้ที.ข้อมูลจะสญูหายหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื.อต้องการ 

 

ก64. ระบบที.ปฏิบัติด้วยมืออาจจะมีความเหมาะสมกว่าเมื.อต้องมีการใช้ดุลยพินิจและการไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบดังสถานการณ์ต่อไปนีT  
•  รายการที.มีจาํนวนเงินมาก ไม่ปกติหรือไม่เกดิขึTนเป็นประจาํ 
•  สถานการณ์ที.ยากที.จะบ่งชีT  คาดเดาหรือคาดการณ์ถึงข้อผิดพลาด 
•  การเปลี.ยนแปลงสถานการณ์ที.ต้องมีการควบคุมที.อยู่นอกเหนือการควบคุมที.ใช้

ระบบอตัโนมัติ 
•  การติดตามความมีประสทิธผิลของการควบคุมที.ใช้ระบบอตัโนมัติ 

 

ก65. การควบคุมที.ปฏบัิติด้วยมืออาจเชื.อถือได้น้อยกว่าการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เนื.องจาก
การควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือนัTนง่ายที.จะข้ามขัTนตอน เพิกเฉย หรือแทรกแซง และมีโอกาส       
ที.จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า ดังนัTนจึงไม่สามารถมั.นใจถึงความสมํ.าเสมอของการใช้การควบคุม    
ที.ปฏิบัติด้วยมือ การควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมืออาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าระบบอัตโนมัติ
สาํหรับสถานการณ์ ดังนีT  
•  รายการมีปริมาณรายการมาก หรือที.เกิดขึTนเป็นประจาํ หรือในสถานการณ์ที.ข้อผิดพลาด

นัTนสามารถคาดการณ์หรือทาํนายไว้ล่วงหน้า หรือข้อผิดพลาดที.สามารถป้องกันได้ 
หรือค้นพบและแก้ไขได้ด้วยการควบคุมที.ใช้ระบบอตัโนมัติ 

•  กิจกรรมการควบคุมซึ.งวิธีการเฉพาะในการปฏบัิติการควบคุมสามารถออกแบบได้
และเป็นไปโดยอตัโนมัติ 
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ก66. ขอบเขตและลักษณะของความเสี.ยงของการควบคุมภายในมีความแตกต่างกันขึT นอยู่กับ
ลักษณะและคุณสมบัติของระบบสารสนเทศของกิจการ กิจการตอบสนองความเสี.ยงที.เกิดขึTน
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจากการใช้การควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือโดยการสร้าง      
การควบคุมที.มีประสทิธผิลเพื.อให้เหมาะสมกบัระบบสารสนเทศของกจิการ 

 

การควบคมุที�เกี �ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
 

ก67. วัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุมที.นําไปปฏิบัติเพื.อให้มีความเชื.อมั.นอย่างสมเหตุสมผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นัTนมีความสัมพันธ์กัน ดังนัTนวัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุม
จึงเกี.ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การดาํเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย อย่างไรกต็าม ไม่จําเป็นที.วัตถุประสงค์และการควบคุมทัTงหมดจะเกี.ยวข้องกับ   
การประเมินความเสี.ยงของผู้สอบบัญชี 

 

ก68. ปัจจัยที.เกี.ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเรื.องการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
อย่างใดอย่างหนึ.งหรือที.ใช้ร่วมกับการควบคุมอื.นมีความเกี.ยวข้องกับการสอบบัญชีหรือไม่  
อาจรวมถึงประเดน็ต่าง ๆ ดังต่อไปนีT  
•  ความมีสาระสาํคัญ 
•  นัยสาํคัญของความเสี.ยงที.เกี.ยวข้อง 
•  ขนาดของกจิการ 
•  ลักษณะธุรกจิของกจิการ รวมถึงโครงสร้างองค์กรและลักษณะความเป็นเจ้าของ 
•  ความหลากหลายและความซับซ้อนของการดาํเนินงานของกจิการ 
•  กฎหมายและข้อกาํหนดที.เกี.ยวข้อง 
•  สถานการณ์และองค์ประกอบของการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้อง 
•  ลักษณะและความซับซ้อนของระบบที.เป็นส่วนหนึ.งของการควบคุมภายในของ

กจิการ รวมถึงการใช้บริการจากแหล่งภายนอก 
•  การควบคุมเฉพาะเรื.องหรือการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ.งหรือที.ใช้ร่วมกับการ

ควบคุมอื.นสามารถป้องกนัหรือค้นพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน
เป็นสาระสาํคัญได้หรือไม่ อย่างไร 

 

ก69. การควบคุมความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที.จัดทาํโดยกิจการอาจเกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี 
หากผู้สอบบัญชีตัTงใจที.จะใช้ข้อมูลในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ การควบคุม    
ที.เกี.ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านการดาํเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายอาจเกี.ยวข้องกับ
การสอบบัญชีหากการควบคุมดังกล่าวเกี.ยวข้องกับข้อมูลที. ผู้สอบบัญชีประเมินหรือใช้ใน         
การปฏบัิติตามวิธกีารตรวจสอบ 
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ก70. การควบคุมภายในเกี.ยวกบัการดูแลทรัพย์สนิเพื.อไม่ให้มีการซืT อ การใช้หรือจาํหน่ายทรัพย์สิน
โดยไม่ได้รับอนุมัติ อาจรวมอยู่ในการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทัTงด้านการรายงาน
ทางการเงินและการดาํเนินงาน การพิจารณาในเรื.องการควบคุมดังกล่าวของผู้สอบบัญชีจาํกัด
เฉพาะที.เกี.ยวข้องกบัความเชื.อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 

 

ก71. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องพิจารณาการควบคุมเพื.อวัตถุประสงค์ที.ไม่เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น  
กิจการอาจพึ.งพิงการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติที.มีความซับซ้อนเพื.อการดาํเนินการที.มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินที.ควบคุมตารางเที.ยวบิน) 
การควบคุมนีT โดยทั.วไปไม่เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชี นอกจากนัTนถึงแม้ว่าการควบคุมภายใน    
จะใช้ในกจิการทัTงหมดหรือเฉพาะส่วนงานหรือกระบวนการธุรกจิหนึ.ง ๆ ความเข้าใจในการควบคุม
ภายในที.เกี.ยวข้องเฉพาะในแต่ละส่วนงานของกิจการและแต่ละกระบวนการทางธุรกิจอาจไม่
เกี.ยวข้องกบัการสอบบัญชีกไ็ด้ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก72. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบเพิ.มเติมเกี.ยวกับการควบคุมภายใน 
ตัวอย่างเช่น การรายงานการปฏบัิติตามข้อปฏบัิติ นอกจากนัTนผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
อาจมีความรับผิดชอบในการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื.น 
ดังนัTนการสอบทานการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้างและ       
มีรายละเอยีดมากกว่า 

 

ลกัษณะและขอบเขตของการทาํความเขา้ใจในการควบคมุที�เกี �ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที. 13) 
 

ก73. การประเมินการออกแบบการควบคุม ได้แก่ การพิจารณาว่าการควบคุมในแต่ละการควบคุม
หรือที.ใช้ร่วมกับการควบคุมอื.น สามารถป้องกัน ค้นพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ การนาํการควบคุมไปปฏบัิติ หมายถึง 
การมีการควบคุมอยู่จริงและกิจการใช้การควบคุมนัTนอยู่ การประเมินเรื.องการนาํการควบคุม
ไปปฏิบัติอาจมีความจําเป็นน้อยหากการควบคุมนัTนไม่มีประสิทธิผล ดังนัTนผู้สอบบัญชี       
จึงควรพิจารณาการออกแบบการควบคุมก่อน เนื.องจากการออกแบบการควบคุมที.ไม่เหมาะสม
อาจนาํไปสู่ข้อบกพร่องที.มีนัยสาํคัญในการควบคุมภายใน 

 

ก74. วิธีการประเมินความเสี.ยงเพื.อให้ได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีเกี.ยวกับการออกแบบและ    
การนาํไปปฏบัิติของการควบคุมที.เกี.ยวข้องอาจรวมถึง 
•  การสอบถามบุคลากรในกจิการ 
•  การสงัเกตการณ์การนาํการควบคุมเฉพาะเรื.องไปปฏบัิติ 
•  การตรวจเอกสารและรายงาน 
•  การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที.เกี.ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน 

การสอบถามอย่างเดียวไม่เพียงพอสาํหรับการประเมินความเสี.ยง 
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ก75. การได้มาซึ.งความเข้าใจของการควบคุมของกิจการนัTนไม่เพียงพอที.จะทดสอบความมีประสิทธิผล
ของการควบคุม เว้นแต่มีระบบอัตโนมัติบางอย่างที.ทาํให้การใช้การควบคุมมีความสมํ.าเสมอ  
ตัวอย่างเช่น การได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีเกี.ยวกับการนาํการควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือ   
ไปปฏบัิติในเวลาใดเวลาหนึ.งไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี.ยวกับความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมในเวลาอื.น ๆ ในช่วงเวลาที.ตรวจสอบได้ อย่างไรกต็ามเนื.องจากลักษณะ       
ความสมํ.าเสมอของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูย่อหน้าที. ก62) วิธีการตรวจสอบ
เพื. อพิจารณาว่ามีการนําการควบคุมอัตโนมัติไปปฏิบัติอาจใช้เป็นการทดสอบเรื. องความมี
ประสิทธิผลของการควบคุม ทัTงนีT ขึT นอยู่กับการประเมินและการทดสอบการควบคุมของ    
ผู้สอบบัญชี เช่น ทดสอบการเปลี.ยนแปลงโปรแกรม การทดสอบความมีประสิทธิผลของ     
การควบคุมได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33013 

 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน - สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที. 14) 
 

ก76. สภาพแวดล้อมการควบคุมรวมถึงหน้าที.การกาํกับดูแลและการบริหาร ทศันคติ การตระหนัก
ถึง และการกระทาํของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารที.เกี.ยวข้องกับการควบคุมภายใน
ของกจิการ และการให้ความสาํคัญต่อการควบคุมภายในของกิจการ สภาพแวดล้อมการควบคุม
กาํหนดทศิทางขององค์กร ซึ.งมีอทิธพิลต่อจิตสาํนึกในเรื.องการควบคุมของบุคลากรในองค์กร 

 

ก77. ในการทาํความเข้าใจสภาพแวดล้อมการควบคุม องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที.เกี.ยวข้องมีดังต่อไปนีT  
(ก) การสื�อสารและผลกัดนัใหเ้กิดความซื�อสตัยแ์ละคณุค่าทางจรรยาบรรณ – เป็นองค์ประกอบ

ที.สาํคัญและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการออกแบบ การบริหารและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม 

(ข) ความรูค้วามสามารถ – เช่น การพิจารณาของผู้บริหารเกี.ยวกับระดับความรู้ความสามารถ 
สาํหรับงานแต่ละงาน และระดับความรู้ความสามารถได้กาํหนดทักษะและความรู้ที.จาํเป็น
ไว้อย่างไร 

(ค) การมีส่วนร่วมของผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล – คุณลักษณะของผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแล 
เช่น 
• ความเป็นอสิระจากผู้บริหาร  
• ประสบการณ์ และภมิูความรู้   
• ขอบเขตของการเข้ามีส่วนร่วมและข้อมูลที.ได้รับ และการตรวจสอบกจิกรรม 
• ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน รวมถึง ระดับความยากง่ายของคาํถามที.ตัTง

ขึT นมาและการติดตามกับผู้บริหาร และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี 

                                                 
13  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 “วิธปีฏบิตัขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี.ยงที.ได้ประเมนิไว้” 
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(ง) ปรชัญาและรูปแบบของการบริหาร –  ลักษณะของผู้บริหารเกี.ยวกบั 
• แนวทางของผู้บริหารในการยอมรับและบริหารความเสี.ยงทางธุรกจิ 
• ทศันคติของผู้บริหารและพฤติกรรมต่อการรายงานทางการเงิน  
• ทศันคติต่อการประมวลผลข้อมูล หน้าที.ทางการบัญชีและเจ้าหน้าที.บัญชี 

(จ) โครงสรา้งขององค์กร –  กรอบของกิจกรรมในกิจการเพื.อการบรรลุวัตถุประสงค์ที.ได้
วางไว้ มีการนาํไปปฏบัิติ  ควบคุม และสอบทาน 

(ฉ) การมอบหมายอํานาจหนา้ที�และความรบัผิดชอบ – เช่น อาํนาจหน้าที.และความรับผิดชอบ
สาํหรับกจิกรรมการดาํเนินงานถูกมอบหมายไว้อย่างไร และมีการกาํหนดระดับขัTนของ
การรายงานและอาํนาจไว้อย่างไร 

(ช) นโยบายและวิธีปฏิบัติดา้นทรัพยากรบุคคล – นโยบายและวิธีปฏิบัติที.เกี.ยวข้องกับ 
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล การให้คาํปรึกษา การเลื.อนขัTน 
การกาํหนดค่าตอบแทน และการบาํรุงขวัญและกาํลังใจ เป็นต้น 

 

หลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

ก78. หลักฐานการสอบบัญชีที.เกี.ยวข้องอาจได้มาจากการสอบถามและวิธีการประเมินความเสี.ยงอื.น 
เช่น การใช้ร่วมกนัระหว่างการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการตรวจเอกสาร ตัวอย่างเช่น 
จากการสอบถามผู้บริหารและพนักงาน ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความเข้าใจในวิธีการที.ผู้บริหาร
สื.อสารกับพนักงานเกี.ยวกับทัศนคติของตนเองต่อวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจ และพฤติกรรม
ทางด้านจรรยาบรรณ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุมที.เกี.ยวข้องได้ถูกนาํไปปฏิบัติ
หรือไม่ เช่น ผู้บริหารมีข้อปฏิบัติที.เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และผู้บริหารได้ประพฤติตน
เป็นการสนับสนุนข้อปฏบัิติหรือไม่ 

 

ก79. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการตอบสนองของผู้บริหารต่อประเดน็ปัญหาที.พบและข้อเสนอแนะ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที.เกี.ยวกับข้อบกพร่องที.พบของการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้อง
กบัการตรวจสอบ โดยรวมถึงการพิจารณาว่าการตอบสนองได้ถูกนาํไปปฏบัิติหรือไม่ และการ
ตอบสนองได้ปฏิบัติอย่างไร และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินผลการ
ตอบสนองในภายหลังหรือไม่  
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการควบคุมต่อการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
 

ก80. องค์ประกอบบางอย่างของสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการมีผลกระทบในวงกว้างต่อ
การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่น 
ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลมีอิทธิพลสาํคัญต่อจิตสาํนึกในเรื.องการควบคุม เนื.องจากบทบาท
หนึ.งของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลคือการถ่วงดุลแรงกดดันที.มีต่อผู้บริหารในการรายงาน 
ทางการเงินที.อาจเกิดขึTนจากแรงจูงใจของตลาดหรือโครงการผลตอบแทนของผู้บริหาร 
ประเด็นต่อไปนีT เป็นตัวอย่างที.มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการออกแบบของสภาพแวดล้อม 
การควบคุมที.เกี.ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแล 
•  ความเป็นอิสระจากผู้บริหารและความสามารถในการประเมินการปฏบัิติงานของ

ผู้บริหาร 
•  ผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแลมีความเข้าใจรายการทางธุรกจิของกจิการหรือไม่ 
•  ขอบเขตที.ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลประเมินว่า งบการเงินได้ถูกจัดทาํตามแม่บท 

การบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ 
 

ก81. คณะกรรมการที.กระตือรือร้นและเป็นอิสระอาจมีอิทธิพลต่อปรัชญาและรูปแบบการบริหาร
ของผู้บริหารระดับอาวุโส อย่างไรกต็าม องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมอื.น 
อาจมีข้อจํากัดมากกว่าในเรื.องผลกระทบ ตัวอย่างเช่น นโยบายและการปฏิบัติเกี.ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลที.มุ่งเน้นการจ้างบุคลากรที.มีความสามารถทางการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจลดความเสี.ยงจากข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน แต่อาจไม่
สามารถลดความมีอคติของผู้บริหารระดับสงูในการทาํให้กจิการมีผลกาํไรที.เกนิจริง 

 

ก82. เมื.อผู้สอบบัญชีประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมที.มีขึT นจะให้ผลที.เป็นด้านบวก อย่างไรกต็าม
ถึงแม้ว่าความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจช่วยลดความเสี.ยงจากการทุจริต  
แต่ไม่ได้หมายความว่าการทุจริตจะไม่เกิดขึTน ในทางตรงกันข้ามข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อม
การควบคุมอาจทาํให้ความมีประสิทธิผลของการควบคุมลดลงโดยเฉพาะที.เกี.ยวกับการทุจริต 
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารละเลยที.จะจัดหาทรัพยากรให้มีความเพียงพอเพื.อดูแลความเสี.ยง
ในเรื.องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีผลเสียต่อการควบคุมภายใน โดย
ก่อให้เกดิการเปลี.ยนแปลงที.ไม่เหมาะสมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล หรือเกิดการนาํ
รายการที.ไม่ได้รับการอนุมัติเข้าไปประมวลผล ตามที.อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 
330 สภาพแวดล้อมการควบคุมมีอิทธิพลต่อการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ
วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี14 

                                                 
14  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 ย่อหน้าที. ก2-ก3 
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ก83. สภาพแวดล้อมการควบคุมไม่สามารถป้องกันหรือค้นพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการควบคุมอาจมีอิทธิพล         
ต่อการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมอื.นของผู้สอบบัญชี (เช่น การติดตาม          
ผลการควบคุม และการทาํงานของกิจกรรมการควบคุมในเรื.องใดเรื.องหนึ.งโดยเฉพาะ)       
ซึ.งมีผลต่อการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ
ของผู้สอบบัญชี 

 
ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก84. สภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการขนาดเลก็มีแนวโน้มที.แตกต่างจากกิจการขนาดใหญ่ 
ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลในกิจการขนาดเลก็อาจไม่เป็นอิสระหรือไม่ได้มาจาก
ภายนอกองค์กร และเจ้าของที.มีอาํนาจการจัดการซึ.งไม่มีผู้เป็นเจ้าของอื.นร่วมด้วยอาจรับ
บทบาทของการกาํกับดูแลเอง ลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจมีอิทธิพลต่อ
ความสาํคัญของการควบคุมอื.นหรือการไม่มีการควบคุมอื.น ตัวอย่างเช่น เจ้าของที.มีอาํนาจ
การจัดการมีความกระตือรือร้นและดูแลงานอย่างสมํ.าเสมออาจลดความเสี.ยงที.เกิดจากการไม่มี
การแบ่งแยกหน้าที.ของกจิการขนาดเลก็ แต่อาจเพิ.มความเสี.ยงอื.น เช่น ความเสี.ยงของการแทรกแซง
การควบคุม 

 

ก85. นอกจากนัTน ในกิจการขนาดเล็ก อาจไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบสาํหรับ
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ.งการสื.อสารระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรอาจไม่เป็นทางการ แต่ยังคงมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเลก็อาจ
ไม่ได้กําหนดข้อปฏบิัติที.เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้บริหารได้สร้างวัฒนธรรมที.มุ่งเน้น
ความสาํคัญของความซื.อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณผ่านการสื.อสารโดยวาจา
และทาํเป็นตัวอย่าง 

 

ก86. ดังนัTน ทศันคติ การตระหนักถึง และการกระทาํของผู้บริหารหรือเจ้าของที.มีอาํนาจการจัดการ
เป็นสิ.งที.สาํคัญต่อการทาํความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการขนาดเลก็ของ
ผู้สอบบัญชี 
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องค์ประกอบของการควบคมุภายใน – กระบวนการประเมินความเสี�ยงของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที. 15) 
 

ก87. กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการให้รูปแบบที.เป็นพืT นฐานว่าผู้บริหารตัดสินใจ
อย่างไรในการบริหารความเสี.ยง หากกระบวนการประเมินความเสี.ยงมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ซึ.งรวมถึง ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ กจ็ะช่วยผู้สอบบัญชี
ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ การพิจารณา
ว่ากระบวนการประเมินความเสี.ยงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่นัTนเป็นเรื.อง    
ดุลยพินิจ 

 
ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที. 17) 
 

ก88. การสร้างกระบวนการประเมินความเสี.ยงในกิจการขนาดเลก็อาจเป็นไปได้ยาก ในกรณีดังกล่าว 
ผู้บริหารมักระบุความเสี.ยงด้วยการเข้าทาํธุรกิจด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพ แวดล้อมเช่นใด 
การสอบถามเกี.ยวกบัความเสี.ยงและวิธกีารที.ผู้บริหารระบุความเสี.ยงเป็นสิ.งจาํเป็น 

 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน – ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที�เกี �ยวขอ้ง)  
ที�เกี �ยวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน และการสื�อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที. 18) 
 

ก89. ระบบสารสนเทศที.เกี.ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในเรื.องรายงานทางการเงินซึ.งรวมถึงระบบบัญชี 
ประกอบด้วย วิธปีฏบัิติและการบันทกึรายการที.ออกแบบและมีไว้เพื.อ : 
•  ทาํให้เกดิรายการ บันทกึรายการ ประมวลผลรายการ และรายงานรายการค้าของกิจการ 

(รวมถึงเหตุการณ์และเงื.อนไข) และเพื.อเป็นการควบคุมสินทรัพย์ หนีT สิน และส่วนของ      
ผู้ถือหุ้น 

•  แก้ไขการประมวลผลรายการที.ไม่ถูกต้อง เช่น การให้ระบบอัตโนมัติเกบ็บัญชีพัก
และวิธปีฏบัิติในการติดตามจัดการรายการในบัญชีพักให้หมดไปในเวลาที.เหมาะสม 

•  ดาํเนินการและควบคุมการแทรกแซงหรือการข้ามขัTนตอนการควบคุม 
•  โอนข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท 
•  บันทึกข้อมูลที. เกี.ยวกับการรายงานทางการเงินสําหรับเหตุการณ์และเงื. อนไขที.

นอกเหนือ จากรายการค้า เช่น ค่าเสื.อมราคา และรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์ และการ
เปลี.ยนแปลงมูลค่าที.คาดว่าจะได้รับชาํระของลูกหนีTการค้า และ 

•  ทาํให้มั.นใจว่า ข้อมูลที.กาํหนดให้มีการเปิดเผยตามแม่บทการบัญชีในการรายงาน 
ทางการเงิน ได้มีการรวบรวม บันทึก ประมวลผล สรุป และรายงานอย่างเหมาะสม      
ในงบการเงิน 
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สมุดรายวัน 
 

ก90. โดยปกติระบบสารสนเทศของกิจการรวมถึงการใช้สมุดรายวันที.ได้กาํหนดไว้เป็นมาตรฐาน 
เพื. อบันทึกรายการที. เกิดขึT นเป็นประจํา เช่น สมุดรายวันที. บันทึกรายการขาย การซืT อ และ          
การจ่ายเงินในสมุดบัญชีแยกประเภท หรือบันทึกประมาณการทางบัญชีที.ประมาณ            
โดยผู้บริหารในแต่ละงวด เช่น การเปลี.ยนแปลงประมาณการของยอดลูกหนีT การค้าที.ไม่สามารถ
เกบ็เงินได้ 

 

ก91. กระบวนการรายงานทางการเงินของกิจการรวมถึงการใช้สมุดรายวันที.ไม่ได้กาํหนดไว้เป็น
มาตรฐานเพื.อบันทกึรายการที.ไม่ได้เกิดขึTนเป็นประจาํ รายการที.ไม่ปกติหรือรายการปรับปรุง 
ตัวอย่างของสมุดรายวันประเภทดังกล่าวรวมถึงรายการปรับปรุงสาํหรับการจัดทาํงบการเงินรวม 
และรายการเกี.ยวกบัการรวมหรือการขายธุรกจิ หรือการประมาณการที.ไม่ได้เกดิขึTนเป็นประจาํ 
เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภายใต้ระบบบัญชีแยกประเภทที.ปฏิบัติด้วยมือ สมุดรายวันที.
ไม่ได้กาํหนดไว้เป็นมาตรฐานอาจตรวจสอบได้โดยการตรวจบัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน 
และเอกสารประกอบ อย่างไรกต็าม เมื.อนาํวิธกีารแบบอตัโนมัติมาใช้ในการจัดทาํสมุดแยกประเภท
และงบการเงิน การบันทกึรายการอาจเกิดขึTนเฉพาะในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และอาจตรวจสอบ   
ได้ง่ายขึTนโดยการใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 

กระบวนการทางธุรกจิที.เกี.ยวข้อง 
 

ก92. กระบวนการทางธุรกจิของกจิการเป็นกจิกรรมที.ออกแบบขึTนเพื.อ 
• พัฒนา ซืTอ ผลิต และจัดจาํหน่ายสนิค้าและบริการของกจิการ 
• ทาํให้มั.นใจว่ามีการปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ และ  
• บันทกึข้อมูล รวมถึง ข้อมูลด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 

กระบวนการทางธุรกิจทาํให้มีรายการค้าที.ถูกบันทึก ประมวลผล และรายงานโดยระบบ
สารสนเทศ การได้มาซึ.งความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกจิของกจิการซึ.งรวมถึงการเกิดขึTน
ของรายการ ช่วยผู้สอบบัญชีให้เข้าใจในระบบสารสนเทศของกิจการที.เกี.ยวกับการรายงาน
ทางการเงินในลักษณะที.เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของกจิการ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก93. ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจที.เกี.ยวข้องกับการรายงานทางการเงินในกิจการ
ขนาดเล็กมีแนวโน้มที.จะมีความซับซ้อนน้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่ แต่ระบบสารสนเทศ 
กยั็งคงมีความสาํคัญอยู่ กิจการขนาดเลก็ที.ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นและดูแลกิจการ
อย่างใกล้ชิดอาจไม่จาํเป็นต้องใช้การอธิบายวิธีการทางบัญชี รายการบัญชีที.มีความซับซ้อน
หรือนโยบายที.เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนัTน ในการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็ การทาํความเข้าใจ
ระบบและกระบวนการต่าง ๆ อาจง่ายกว่า และอาจใช้วิธีการสอบถามมากกว่าการสอบทาน
เอกสาร อย่างไรกต็าม การได้มาซึ.งความเข้าใจในระบบสารสนเทศยังคงเป็นสิ.งสาํคัญ 
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การสื.อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที. 19) 
 

ก94. การสื.อสารภายในกิจการเกี.ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินและ
ประเดน็ที.สาํคัญที.เกี.ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ทาํให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาท
และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในเกี.ยวกับการรายงานทางการเงิน การสื.อสาร
รวมถึงขอบเขตของความเข้าใจของบุคลากรว่ากิจกรรมในระบบสารสนเทศของการรายงาน
ทางการเงินของตนเองนัTนเกี.ยวข้องกับงานของผู้อื.นอย่างไร และเข้าใจถึงวิธีการรายงาน
ข้อยกเว้นแก่บุคลากรระดับที.สูงกว่าที.เหมาะสมภายในกิจการ การสื.อสารอาจจัดทาํเป็นคู่มือ
ด้านนโยบายและคู่มือการรายงานทางการเงิน ช่องทางการสื.อสารแบบเปิดช่วยให้มั.นใจได้ว่า
ข้อยกเว้นได้มีการรายงานและดาํเนินการแก้ไขแล้ว 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก95. การสื.อสารในกจิการขนาดเลก็อาจมีแบบแผนน้อยกว่าและสาํเรจ็ได้ง่ายกว่ากิจการขนาดใหญ่ 
เนื.องจากระดับขัTนความรับผิดชอบที.น้อยกว่าและผู้บริหารสามารถดูแลได้ใกล้ชิดและทั.วถึง
มากกว่า 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – กิจกรรมการควบคุมที�เกี �ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ (อ้างถึง 
ย่อหน้าที. 20)  
 

ก96. กจิกรรมการควบคุมเป็นนโยบายและวิธีการที.ช่วยให้มั.นใจว่ากิจการมีการดาํเนินการตามแนวทาง
ของผู้บริหาร กิจกรรมการควบคุมไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบปฏิบัติด้วยมือ         
มีวัตถุประสงค์หลาย ๆ วัตถุประสงค์และใช้ในหลาย ๆ ระดับขององค์กรและหน้าที. ตัวอย่าง
ของกจิกรรมการควบคุมรวมกจิกรรมที.เกี.ยวข้องกบั 
•  การอนุมัติ 
•  การสอบทานผลการปฏบัิติงาน 
•  การประมวลผลข้อมูล 
•  การควบคุมทางกายภาพ 
•  การแบ่งแยกหน้าที. 

 
ก97. กจิกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกบัการสอบบัญชี ได้แก่ 

•  กิจกรรมการควบคุมที.กาํหนดให้มีการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้อง
กับความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญและเกี.ยวข้องกับความเสี.ยงที.วิธีการตรวจสอบเนืT อหาสาระ
เพียง  อย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ตามที.ได้กาํหนดในย่อหน้าที. 29 และ 30 ตามลาํดับ หรือ 

•  กจิกรรมการควบคุมที.ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าเกี.ยวข้อง 
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ก98. ความเสี.ยงซึ.งผู้สอบบัญชีได้ระบุแล้วว่าอาจมีการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญ และผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที.จะใช้การทดสอบความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมในการกาํหนดขอบเขตของการตรวจสอบเนืT อหาสาระมีอิทธิพล
ต่อดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ากิจกรรมการควบคุมเกี.ยวข้องกับการสอบ
บัญชีหรือไม่ 

  

ก99. ผู้สอบบัญชีอาจมุ่งเน้นเรื.องการระบุและการได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุม 
ในส่วนที.ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อันเป็นสาระสาํคัญสูง เมื.อมีกิจกรรมการควบคุมหลายอย่างที.บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นที.ต้องได้มาซึ.งความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมทุกอย่างที.เกี.ยวข้อง
กบัวัตถุประสงค์นัTน ๆ 

 

ก100. ความรู้ของผู้สอบบัญชีเกี.ยวกบัการมีหรือไม่มีกจิกรรมการควบคุมซึ.งได้มาจากการทาํความเข้าใจ
องค์ประกอบการควบคุมภายในอื.นช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจาํเป็นหรือไม่ที.จะต้อง
ให้ความสนใจเพิ.มเติมในการทาํความเข้าใจกจิกรรมการควบคุม 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก101. แนวคิดของกิจกรรมการควบคุมในกิจการขนาดเล็กคล้ายกับในกิจการขนาดใหญ่ แต่
รูปแบบที.เป็นทางการมีความแตกต่างกันไป ในกิจการขนาดเล็กอาจพบว่ากิจกรรมการ
ควบคุมบางอย่างอาจไม่จําเป็นเนื.องจากผู้บริหารทาํการควบคุมเอง ตัวอย่างเช่น การให้
อาํนาจแก่ผู้บริหารในการอนุมัติการขายเชื.อและการซืT อที.สาํคัญสามารถเป็นการควบคุมที.ดี
ต่อยอดคงเหลือและรายการบัญชีที.สาํคัญได้โดยไม่จําเป็นต้องมีกิจกรรมการควบคุมใน
รายละเอยีดอื.น ๆ  

 

ก102. กจิกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับการตรวจสอบในกิจการขนาดเลก็มีแนวโน้มที.จะเกี.ยวข้องกับ
วงจรรายการค้าหลัก เช่น วงจรขาย วงจรซืTอ และวงจรค่าใช้จ่ายเกี.ยวกบัพนักงาน 

 

ความเสี.ยงที.เกดิจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที. 21) 
 

ก103. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อวิธีการที.นาํกิจกรรมการควบคุมไปใช้ ในมุมมองของ
ผู้สอบบัญชี การควบคุมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิผลเมื.อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สารสนเทศที.ถูกต้องและมีความปลอดภัยของข้อมูลที.ระบบประมวลผลขึT น  
ซึ. งรวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม
ระบบงาน  
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ก104. การควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที. เกี.ยวข้องกับ
ระบบงานหลาย ๆ ระบบ และสนับสนุนความมีประสิทธิผลของการควบคุมระบบงาน     
การควบคุมทั.วไปใช้ทัTงในระบบเครื.องขนาดใหญ่ (Mainframe) ขนาดเลก็ (Miniframe) 
และระดับของผู้ใช้งาน (End-User) การควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที.ให้
สารสนเทศที.ถูกต้องและมีความปลอดภัยของข้อมูลได้รวมการควบคุมในสิ.งต่อไปนีT  
• ศูนย์ข้อมูลและการทาํงานของเครือข่าย 
• การได้มา การเปลี.ยนแปลงและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของระบบ (System Software)  
• การเปลี.ยนแปลงโปรแกรม 
• ความปลอดภัยในการเข้าถึง (Access security) 
• การได้มา การพัฒนา และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของระบบงาน (Application Software)  
โดยทั.วไปการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนาํไปใช้ในส่วนที.เกี.ยวเนื.องกับความ
เสี.ยงที.อ้างถึงในย่อหน้าที. ก63 ข้างต้น 

 

ก105. การควบคุมระบบงานเป็นวิธีการทัTงที.ปฏบัิติด้วยมือและด้วยวิธีอัตโนมัติ ซึ.งโดยปกติทาํงาน 
ในระดับของกระบวนการทางธุรกิจและใช้ในการประมวลผลของรายการโดยระบบงาน   
แต่ละระบบ การควบคุมระบบงานสามารถเป็นทัTงลักษณะของการป้องกันหรือการค้นพบ 
ซึ. งถูกออกแบบเพื. อให้แน่ใจในความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ดังนัTน การควบคุม
ระบบงานจึงเกี.ยวข้องกบัวิธกีารที.ใช้ในการทาํให้เกดิบันทกึ ประมวลผล และรายงานรายการ
หรือข้อมูลทางการเงินอื.น การควบคุมเหล่านีT ช่วยทาํให้มั.นใจว่ารายการที.เกิดขึTนได้รับการ
อนุม ัต ิ และมีการบันทึกและประมวลผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตัวอย่างเ ช่น            
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้าและการตรวจสอบการเรียงลําดับเลขที.โดยการ
ติดตามรายงานข้อยกเว้นโดยการปฏบัิติด้วยมือหรือการแก้ไข ณ จุดที.ป้อนข้อมูลเข้า 

 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน – การติดตามผลการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที. 22) 
 

ก106. การติดตามผลการควบคุมเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในตลอดเวลา โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในเวลาที.เหมาะสมและมีการ
ดําเนินการแก้ไขที.จําเป็น ผู้บริหารอาจติดตามผลการควบคุมโดยทาํเป็นกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื.อง หรือประเมินผลการควบคุมแยกเฉพาะเรื.อง หรือการทาํทัTงเป็นกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื.องและแยกเฉพาะเรื.องร่วมกัน การติดตามผลอย่างต่อเนื.องมักเป็นส่วนหนึ.งของ
กิจกรรมปกติที.เกิดขึT นเป็นประจําของกิจการ และรวมถึงกิจกรรมด้านการบริหารและ        
การกาํกบัดูแลปกติ 

 

ก107. กจิกรรมการติดตามผลของผู้บริหารอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลจากการสื.อสารจากบุคคลภายนอก 
เช่น คาํติชมของลูกค้า และข้อแนะนาํจากหน่วยงานกาํกับดูแล ซึ.งอาจระบุปัญหาหรือชีTประเดน็
ในส่วนที.ต้องมีการปรับปรุง 
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก108.  ผู้บริหารหรือเจ้าของที.มีอาํนาจการจัดการมักติดตามผลการควบคุมโดยดูแลการดาํเนินงาน
อย่างใกล้ชิด ทาํให้มักพบประเดน็ที.ต่างจากความคาดหวังที.สาํคัญและข้อมูลทางการเงิน 
ที.ไม่ถูกต้องซึ.งที.นาํไปสู่การแก้ไขการควบคุมให้เหมาะสม 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที. 23) 
 

ก109.  หากกิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การได้มาซึ.งความเข้าใจในหน่วยงานนัTนจะทาํให้
ผู้สอบบัญชีเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน 
โดยเฉพาะบทบาทหน้าที.ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการติดตามผลการควบคุม
ภายในเกี.ยวกับการจัดทาํรายงานทางการเงินของกิจการ ซึ.งความเข้าใจนีT ประกอบกับข้อมูลที.
ผู้สอบบัญชีได้รับจากการสอบถามตามย่อหน้าที. 6(ก) ของมาตราฐานการสอบบัญชีฉบับนีT
อาจให้ข้อมูลที.เกี.ยวข้องโดยตรงกับการระบุและการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูล
ที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ก110.  วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะความรับผิดชอบและ
สถานะของหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงอาํนาจหน้าที.ของหน่วยงานและความรับผิดชอบ
อาจจะแตกต่างกันไปขึTนกับขนาดและโครงสร้างของกิจการ และความต้องการของผู้บริหาร
และผู้มีหน้าที.กาํกับดูแล (ถ้ามี) ซึ.งเรื.องเหล่านีT อาจถูกระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติหรือสิ.งที.
อ้างองิของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ก111. ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจรวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื.อให้ความเชื.อมั.นแก่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที.กาํกับดูแลเกี.ยวกับการออกแบบ
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี.ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกาํกับดูแล 
ซึ.งหากเป็นเช่นนัTน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีบทบาทที.สาํคัญในการติดตามผลการ
ควบคุมภายในเกี.ยวกับการจัดทาํรายงานทางการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม หน้าที.ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมุ่งเน้นในการประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินงานของกิจการ ซึ.งในกรณีนีT  การปฏบัิติงานของหน่วยงานอาจไม่
เกี.ยวข้องโดยตรงกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการ 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 46 TSA 315  

ก112.  การสอบถามบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการตามย่อหน้าที. 
6(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT  ช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ.งความเข้าใจในลักษณะ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถ้าผู้สอบบัญชีกาํหนดว่าความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนัTนเกี.ยวข้องกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจได้มา
ซึ.งความเข้าใจเพิ.มเติมเกี.ยวกบักจิกรรมที.หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏบัิติหรือจะปฏบัิติ
โดยการสอบทานแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในสาํหรับรอบระยะเวลา
นัTน (ถ้ามี) และปรึกษาหารือร่วมกันถึงแผนดังกล่าวกับบุคคลที.เหมาะสมในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

ก113.  หากลักษณะความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมเกี.ยวกับการให้
ความเชื.อมั.นเกี.ยวข้องกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อปรับเปลี.ยนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลดขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบที.จะปฏิบัติเพื.อให้ได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีด้วยตนเอง  ผู้สอบบัญชี
อาจสามารถใช้ผลงานที.มีอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในได้ ตัวอย่างเช่น การอ้างอิง
จากประสบการณ์ในการตรววจสอบที. ผ่านๆ มาหรือวิธีการประเมินความเสี.ยงของ       
ผู้สอบบัญชีของกิจการที.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการและลักษณะของการดาํเนินงาน และมีการรายงานโดยตรงไปยังผู้มีหน้าที.
กาํกบัดูแล 

 

ก114.  ในกรณีที.ผู้สอบบัญชีได้ทาํความเข้าใจเบืT องต้นเกี.ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วคาด
ว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อปรับเปลี.ยนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลด 
ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที.จะปฏบัิติ ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 610 (ปรับปรุง) 

 

ก115.  ตามที.ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 610 (ปรับปรุง) กิจกรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมักจะถูกแยกต่างหากจากการติดตามการควบคุมอื.นที.เกี.ยวข้องกับการ
จัดทาํรายงานทางการเงิน เช่น การสอบทานข้อมูลบัญชีเพื.อการบริหารซึ.งถูกออกแบบ
เพื.อให้แน่ใจว่ากิจการได้มีการป้องกันหรือตรวจจับการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อย่างไร  
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ก116.  การกาํหนดการติดต่อสื.อสารกับบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
กิจการตัTงแต่การเริ.มงานและทาํการติดต่ออย่างต่อเนื.องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจะทาํให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที.มีประสิทธิผล และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที.
ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับทราบเรื.องที.สาํคัญที.อยู่ในความสนใจของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที.มีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 อธิบายถึง
ความสาํคัญของการวางแผนและการปฏบัิติงานตรวจสอบโดยใช้การสังเกตและสงสัยเยี.ยง   
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงความกระตือรือร้นที.จะได้รับข้อมูลที.นําไปสู่ประเด็นความ
น่าเชื.อถือของเอกสารและคาํตอบที.ได้รับจากการสอบถามเพื.อใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 
ดังนัTน การติดต่อสื.อสารกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบอาจเพิ.มโอกาสที.หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนําข้อมูลเหล่านีT มาให้กับ      
ผู้สอบบัญชี ซึ.งผู้สอบบัญชีสามารถนาํข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการระบุและประเมินความเสี.ยง
จากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

แหล่งข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที. 24) 
 

ก117. ข้อมูลส่วนใหญ่ที.ใช้ในการติดตามผลอาจถูกจัดทาํขึT นโดยระบบสารสนเทศของกิจการ  
หากผู้บริหารตัTงสมมติฐานว่าข้อมูลที.ใช้สาํหรับการติดตามผลมีความถูกต้องโดยปราศจาก
เกณฑ์สนับสนุนสมมติฐานนัTน หากข้อมูลมีข้อผิดพลาด อาจทาํให้ผู้บริหารได้ข้อสรุปที.ไม่
ถูกต้องจากกิจกรรมการติดตามผลของกิจการ ดังนัTน ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจ
กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมของกิจการ ซึ.งเป็นองค์ประกอบหนึ.งของการควบคุม
ภายใน ดังนีT  
• แหล่งที.มาของข้อมูลที.เกี.ยวข้องกบักจิกรรมการติดตามผลของกจิการ และ 
• เกณฑ์ที.ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลมีความเชื.อถือได้อย่างเพียงพอสาํหรับ

จุดประสงค์นัTน ๆ 
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การระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
 

การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดบังบการเงิน  
(อ้างถึงย่อหน้าที. 25 (ก)) 
 

ก118. ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับงบการเงิน 
หมายถึง ความเสี.ยงที.แผ่กระจายไปในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มที.จะกระทบต่อสิ.งที.
ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หลาย ๆ เรื.อง ความเสี.ยงนีT โดยลักษณะแล้วจะไม่ได้กระทบ
เฉพาะสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เรื.องใดเรื.องหนึ.งในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ความเสี.ยงเหล่านีT แสดงถึงสถานการณ์ที.อาจเพิ.มความเสี.ยงจากการ
แสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที. ผู้บริหารได้ให้การ
รับรองไว้ เช่น จากการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหาร ความเสี.ยงในระดับงบการเงินอาจ
เกี.ยวข้องกับข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีที.เกี.ยวกับความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที.เกดิจากการทุจริต 

 

ก119. ความเสี.ยงในระดับงบการเงิน อาจเกิดจากข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อมการควบคุม 
(ถึงแม้ว่าความเสี.ยงเหล่านีT อาจเกิดจากปัจจัยอื.นด้วยเช่นกัน เช่น สภาพเศรษฐกิจที.ถดถอย) 
ตัวอย่างของข้อบกพร่อง เช่น การที.ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถอาจมีผลกระทบที.มีลักษณะ
แผ่กระจายไปในงบการเงิน ซึ.งทาํให้ผู้สอบบัญชีอาจต้องตอบสนองโดยรวมต่อความเสี.ยง
ดังกล่าว เป็นต้น 

 

ก120. การทาํความเข้าใจในการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจเกิดความสงสัยเกี.ยวกับการตรวจสอบได้
ของงบการเงินของกจิการ ยกตัวอย่างเช่น  
• ความสงสัยเกี.ยวกับความซื.อสัตย์ของผู้บริหารของกิจการอาจมีผลร้ายแรงถึงขัTน 

ทาํให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความเสี.ยงในเรื.องการให้คาํรับรองที.ไม่ถูกต้องของผู้บริหารต่อ
งบการเงินมีมากจนไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ 

• ความสงสัยเกี.ยวกับสภาพและความเชื.อถือได้ของการบันทึกบัญชีของกิจการอาจเป็น
สาเหตุที.ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอ   
ที.จะสนับสนุนการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื.อนไขต่องบการเงินได้ 

 

ก121. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70515 ได้กาํหนดและให้แนวทางในการพิจารณาว่ามีความจาํเป็น 
ที.ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเงื.อนไขหรือไม่แสดงความเหน็หรือไม่ หรืออาจนาํไปสู่ 
การถอนตัวของผู้สอบบัญชีเมื.อกฎหมายหรือข้อบังคับอนุญาตให้ทาํได้  

 

                                                 
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที.เปลี.ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี    

รับอนุญาต” 
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การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดบัที�เกี �ยวกบั
สิ� งที�ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที. 25 (ข)) 
 

ก122. ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.
ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นสิ.งจาํเป็นที.ต้องพิจารณา เนื.องจากการพิจารณาดังกล่าวช่วยผู้สอบบัญชีในการกาํหนด
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้
การรับรองไว้ที.จาํเป็นต้องได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอ ในการระบุ
และประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับ 
ที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าความเสี.ยงที.ระบุไว้มีลักษณะ
ที.แผ่กระจายในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มที.จะกระทบต่อสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรอง
ไว้ในหลาย ๆ เรื.อง 

 

การใช้สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
 

ก123. ในการให้คาํรับรองว่างบการเงินเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารให้คาํรับรอง 
ทัTงโดยนัยและอย่างชัดแจ้งเกี.ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ 
การเปิดเผยข้อมูลในส่วนประกอบต่าง ๆ ของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที.เกี.ยวข้อง 

 

ก124. สิ.งที. ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที.ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ 
 ข้อเทจ็จริงที.อาจเกดิขึTนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนีT  
(ก) สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี.ยวกับประเภทของรายการและเหตุการณ์สาํหรับ

ระยะเวลาที.ตรวจสอบ ได้แก่  
(1) การเกิดขึTนจริง - รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที.ถูกบันทึกนัTนเกิดขึT นจริง

และเกี.ยวข้องกบักจิการ 
(2) ความครบถ้วน – รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที.ควรจะบันทกึได้ถูกบันทกึแล้ว 
(3) ความถูกต้อง - จํานวนเงินและข้อมูลอื.นที.เกี.ยวข้องกับรายการและเหตุการณ์ 

ที.ถูกบันทกึได้ถูกบันทกึอย่างเหมาะสม 
(4) การตัดยอด - รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทกึในรอบระยะเวลาบัญชีที.ถูกต้อง 
(5) การจัดประเภทรายการ - รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทกึในบัญชีที.เหมาะสม 

 

(ข) สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี.ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันสิTนสุดรอบระยะเวลา 
บัญชี ได้แก่ 
(1) ความมีอยู่จริง – สนิทรัพย์ หนีTสนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น มีตัวตนหรือมีอยู่จริง 
(2) กรรมสิทธิWและข้อผูกพัน – กิจการถือหรือควบคุมสิทธิในสินทรัพย์และมีหนีT สิน

ที.กจิการมีข้อผูกพัน 
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(3) ความครบถ้วน – สินทรัพย์ หนีT สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ทัTงหมดที.ควรบันทกึ   
ได้ถูกบันทกึแล้ว 

(4) การแสดงมูลค่าและการปันส่วน – สินทรัพย์ หนีT สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ที.แสดง  
ในงบการเงิน แสดงด้วยจาํนวนที.เหมาะสมและผลจากการปรับมูลค่าหรือการปรับปรุง
การปันส่วนได้ถูกบันทกึอย่างเหมาะสม 

(ค) สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี.ยวกบัการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ 
(1) การเกิดขึTนจริง และกรรมสิทธิWและข้อผูกพัน – การเปิดเผยเหตุการณ์ รายการ

และประมาณการอื.น ๆ เกดิขึTนจริงและเกี.ยวข้องกบักจิการ 
(2) ความครบถ้วน – การเปิดเผยข้อมูลทัTงหมดที.ควรรวมอยู่ในงบการเงินได้รวมไว้แล้ว 
(3) การจัดประเภทรายการและการเข้าใจได้ – ข้อมูลทางการเงินมีการแสดงและ

อธบิายอย่างเหมาะสมและเปิดเผยอย่างชัดเจน 
(4) ความถูกต้องและการแสดงมูลค่า – ข้อมูลทางการเงินและอื.น ๆ ได้ถูกเปิดเผย

ด้วยจาํนวนเงินที.เหมาะสม 
 

 ก125. ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้สิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที.กล่าวข้างต้น หรืออาจแสดง 
ในรูปแบบที.แตกต่างไปแต่ให้ครอบคลุมเนืT อหาตามที.กล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี
อาจเลือกที.จะรวมสิ.งที. ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี.ยวกับรายการและเหตุการณ์กับสิ.งที.
ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี.ยวกบัยอดคงเหลือทางบัญชีเข้าด้วยกนั 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก126. เมื.อผู้บริหารให้คาํรับรองเกี.ยวกับงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ตามที.กล่าวไว้ในย่อหน้าที. ก124 ผู้บริหารอาจต้องให้คาํรับรองว่ารายการ
และเหตุการณ์เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื.น ซึ.งคาํรับรองดังกล่าวอาจ
อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน 

 

กระบวนการในการระบุความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ (อ้างถึง
ย่อหน้าที. 26 (ก)) 
 

ก127. ข้อมูลที.รวบรวมได้จากขัTนตอนการประเมินความเสี.ยง รวมถึง หลักฐานการสอบบัญชีที.ได้มา
จากการประเมินผลการออกแบบการควบคุมและการพิจารณาว่าการควบคุมได้ถูกนาํไปปฏบัิติ
หรือไม่ สามารถใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีประกอบการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชี
ใช้การประเมินความเสี.ยงเพื.อกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

 

ก128. ภาคผนวก 2 แสดงตัวอย่างของเงื.อนไขและเหตุการณ์ที.อาจแสดงถึงความเสี.ยงจากการแสดง
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
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การเชื�อมโยงการควบคมุกบัสิ� งที�ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที. 26 (ค)) 
 

ก129. ในการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชีควรระบุการควบคุมที.มีความเป็นไปได้ที.จะป้องกัน
หรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในสิ.งที.ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ในแต่ละเรื.อง โดยทั.วไปการทาํความเข้าใจการควบคุมและเชื.อมโยงการ
ควบคุมกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้จากกระบวนการทาํงานและระบบที.กิจการมีอยู่
เป็นสิ.งที.เป็นประโยชน์ เนื.องจากกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ.งมักไม่เพียง
พอที.จะรองรับความเสี.ยงหนึ.งได้ กิจกรรมควบคุมที.รวมกันหลายกิจกรรมควบคู่ไปกับ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื.นถึงจะมีความเพียงพอที.จะรองรับความเสี.ยงหนึ.งได้ 

 

ก130. ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมการควบคุมบางอย่างอาจมีผลกระทบเฉพาะต่อสิ.งที.ผู้บริหารได้
ให้การรับรองไว้อย่างใดอย่างหนึ.งในเรื.องประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชี 
เช่น กจิกรรมการควบคุมที.กิจการกาํหนดขึTนเพื.อให้แน่ใจว่าบุคลากรของกิจการได้ตรวจนับ 
และบันทกึการตรวจนับสนิค้าประจาํปีอย่างเหมาะสมเกี.ยวข้องโดยตรงกับความมีตัวตนและ
ความครบถ้วนที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่อยอดคงเหลือทางบัญชีของสนิค้าคงเหลือ 

 

ก131. การควบคุมสามารถเชื.อมโยงความสัมพันธ์กับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้โดยทางตรง
หรือทางอ้อม ยิ.งความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นทางอ้อมมากเท่าไร ความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมที.จะป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้
การรับรองไว้ยิ.งน้อยลง เช่น การสอบทานยอดขายของแต่ละร้านค้าแยกตามภูมิภาคโดย
ผู้จัดการฝ่ายขายมีความสมัพันธท์างอ้อมต่อความครบถ้วนของยอดขายรวมที.ผู้บริหารได้ให้
การรับรองไว้ ดังนัTน การควบคุมนีTอาจมีประสิทธิผลต่อการลดความเสี.ยงน้อยกว่าการควบคุมที.
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ.งที.ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เช่น การจับคู่เอกสารการส่งของ
กบัใบแจ้งหนีT  

 

ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญั 

การระบุความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที. 28) 
 

ก132. ความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญมักเกี.ยวข้องกับรายการที.ไม่เกิดขึTนเป็นประจาํหรือรายการที.ต้องใช้
ดุลยพินิจ รายการที.ไม่เกิดขึT นเป็นประจําเป็นรายการที.ไม่ปกติไม่ว่าจะเกิดจากขนาดของ
รายการหรือลักษณะของรายการ ดังนัTนจึงไม่เกิดขึTนบ่อย รายการที.ต้องใช้ดุลยพินิจอาจรวมถึง
การประมาณการทางบัญชีในกรณีที.มีความไม่แน่นอนอย่างมากในการวัดมูลค่า รายการที.
เกิดขึTนเป็นประจาํและรายการที.ไม่ซับซ้อนที.อิงกับการประมวลผลที.เป็นระบบมักไม่ทาํให้เกิด
ความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ 
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ก133. ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอาจมีมากขึT นสาํหรับ
รายการที.ไม่เกดิขึTนเป็นประจาํที.มีนัยสาํคัญที.เกดิขึTนจากประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
• การแทรกแซงของผู้บริหารที.มากขึTนเพื.อกาํหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชี 
• การแทรกแซงโดยการใช้ระบบที.ปฏบัิติด้วยมือที.เพิ.มขึTนในการรวบรวมข้อมูลและการ

ประมวลผล 
• การคาํนวณหรือหลักการบัญชีที.ซับซ้อน 
• ลักษณะของรายการที.ไม่เกดิขึTนเป็นประจาํ ซึ.งการนาํการควบคุมที.มีประสิทธิผลมาปฏบัิติ

ทาํได้ยาก 
 

ก134. ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอาจสูงขึT นสาํหรับ
ประเดน็ที.เกี.ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที.มีนัยสาํคัญซึ.งต้องใช้การประมาณการทางบัญชีที.
เกดิจากประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
• หลักการบัญชีสําหรับการประมาณการทางบัญชีหรือการรับรู้รายได้อาจทาํให้เกิด 

การตีความที.แตกต่างกนั 
• การใช้ดุลยพินิจอาจมีความแตกต่างหรือซับซ้อน หรือต้องใช้สมมติฐานเกี.ยวกับ

ผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ดุลยพินิจเกี.ยวกบัราคายุติธรรม 

 
ก135. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้อธิบายผลกระทบต่อวิธีการตรวจสอบของความเสี.ยง 

ที.มีนัยสาํคัญ16 
 

ความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญที.เกี.ยวข้องกับความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญอนัเนื.องมาจากการทุจริต 
 

ก136.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้กาํหนดและให้แนวทางที.เกี.ยวกับการระบุและการประเมิน
ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอันเนื.องมาจากการทุจริต17 

 

การทาํความเข้าใจการควบคุมที.เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที. 29) 
 

ก137. ถึงแม้ว่าความเสี.ยงที.เกี.ยวข้องกับรายการที.ไม่เกิดขึTนเป็นประจําที.มีนัยสาํคัญหรือรายการ 
ที.ต้องใช้ดุลยพินิจมักจะไม่ขึT นอยู่กับการควบคุมที.เกิดขึTนเป็นประจาํ ผู้บริหารอาจมีวิธีการ
อื.นเพื.อรองรับความเสี.ยงนัTน ดังนัTนการทาํความเข้าใจของผู้สอบบัญชีว่า กิจการได้ออกแบบ
และนาํการควบคุมไปปฏบัิติหรือไม่สาํหรับความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญที.เกิดขึTนจากรายการที.ไม่
เกิดขึTนเป็นประจาํหรือรายการที.ต้องใช้ดุลยพินิจ จึงรวมถึงความเข้าใจว่าผู้บริหารมีการ
ตอบสนองต่อความเสี.ยงหรือไม่และด้วยวิธกีารใด การตอบสนองดังกล่าวอาจรวมถึง 

                                                 
16  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 ย่อหน้าที. 15 และ 21 
17  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 240 ย่อหน้าที. 25-27 
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• กจิกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานสมมติฐานโดยผู้บริหารอาวุโส หรือผู้เชี.ยวชาญ 
• กระบวนการจัดทาํเอกสารสาํหรับการประมาณการ 
• การอนุมัติของผู้มีหน้าที.ในการกาํกบัดูแล 

 

ก138. ตัวอย่างเช่น เมื.อผู้สอบบัญชีได้รับทราบว่า กิจการถูกฟ้องร้องในคดีความที.มีนัยสาํคัญ  
การพิจารณาการตอบสนองของกิจการอาจรวมประเดน็ เช่น กิจการได้ใช้บริการจากผู้เชี.ยวชาญ 
(เช่น ที.ปรึกษาทางกฎหมายจากภายในและภายนอกกิจการ) ในการประเมินผลกระทบ 
ที.จะเกิดขึTนหรือไม่ อย่างไร และสถานการณ์ดังกล่าวควรมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างไร 

 

ก139. ในบางกรณีผู้บริหารอาจไม่มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูล
ที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญโดยการนําการควบคุมที.ใช้กับความเสี.ยงที.มีนัยสาํคัญ    
ไปปฏิบัติ การไม่ตอบสนองต่อความเสี.ยงของผู้บริหารบ่งชีT ถึงข้อบกพร่องที.มีนัยสาํคัญใน
การควบคุมภายใน18 

 

ความเสี�ยงที�วิธีการตรวจสอบเนื�อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบัญชี 
ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที. 30) 
 

ก140. ความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ อาจเกี.ยวข้องโดยตรง
กับการบันทึกประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชีที.เกิดขึTนเป็นประจาํและการ
จัดทาํงบการเงินที.น่าเชื.อถือ ความเสี.ยงดังกล่าวอาจรวมความเสี.ยงของการประมวลผลที.ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสาํหรับประเภทรายการที.เกดิขึTนเป็นประจาํที.มีนัยสาํคัญ เช่น รายได้ 
รายการซืTอ รายการรับเงินสด หรือรายการจ่ายเงินสด 

 

ก141. หากรายการที.เกิดขึT นเป็นประจําถูกประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่โดยใช้      
การปฏิบัติด้วยมือน้อยมากหรือไม่มีการปฏิบัติด้วยมือเลย อาจเป็นไปไม่ได้ที.จะใช้เฉพาะ
วิธกีารตรวจสอบเนืTอหาสาระสาํหรับความเสี.ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที.ข้อมูล 
ส่วนใหญ่ของกิจการถูกทาํให้เกิด บันทกึบัญชี ประมวลผล และรายงานในรูปรายการแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในระบบที.มีการเชื.อมโยงหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน (Integrated system) ใน
กรณีดังกล่าว 
• หลักฐานการสอบบัญชีอาจมีเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ. งความเพียงพอและ

เหมาะสมของหลักฐานมักขึT นอยู่กับความมีประสิทธิผลของการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับ
ความถูกต้องและความครบถ้วน  

                                                 
18  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 265 “การสื.อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที.ในการกาํกบั

ดูแลและผู้บริหารของกจิการ” ย่อหน้าที. ก7 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 54 TSA 315  

• โอกาสที.จะเกิดรายการหรือเปลี.ยนแปลงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกค้นพบอาจ
มีสงูขึTน หากการควบคุมที.เหมาะสมไม่ได้ถูกดาํเนินการอย่างมีประสทิธิผล 

 

ก142. วิธกีารตรวจสอบต่อความเสี.ยงข้างต้นได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33019 
 

การปรบัเปลี�ยนการประเมินความเสี�ยง (อ้างถึงย่อหน้าที. 31) 
 

ก143. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที.มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญกับ
ข้อมูลที.ผู้สอบบัญชีเคยได้รับและใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี.ยง เช่น การประเมิน
ความเสี.ยงอาจใช้เกณฑ์ความคาดหวังที.ว่าการควบคุมได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล  
ในการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีที.บ่งชีT ว่าการ
ควบคุมในช่วงเวลาที.เลือกตรวจสอบไม่มีประสิทธิผล เช่นเดียวกันในการตรวจสอบเนืT อหา
สาระผู้สอบบัญชีอาจค้นพบการแสดงข้อมูลที. ขัดต่อข้อเท็จจริงที.มีจํานวนหรือความถี.
มากกว่าที.ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี.ยงไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าวการประเมินความ
เสี.ยงอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ที.แท้จริงของกิจการอย่างเหมาะสม และวิธีการตรวจสอบ
ได้วางแผนไว้อาจไม่มีประสทิธผิลในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ให้แนวทางในเรื.องดังกล่าวนีT  

 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที. 32) 
 

ก144. ลักษณะของการจัดทาํเอกสารหลักฐานตามที.กาํหนดไว้ในย่อหน้าที. 32 สาํหรับผู้สอบบัญชี
เป็นเรื.องการใช้ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ในการสอบบัญชีกิจการขนาดเลก็ 
เอกสารหลักฐานที. จัดทําอาจรวมหลักฐานแสดงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ 
แผนการสอบบัญชี20 ไว้ด้วยกัน ในทาํนองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผลการประเมินความเสี.ยง
อาจทาํเป็นเอกสารแยกต่างหาก หรืออาจจัดทาํเป็นส่วนหนึ.งของเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี21 รูปแบบและขอบเขตสาํหรับการจัดทาํเอกสารหลักฐานขึTนอยู่กับลักษณะ 
ขนาด และความซับซ้อนของกิจการและการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของ
ข้อมูลของกจิการ และวิธกีารตรวจสอบและเทคโนโลยีที.ใช้ในระหว่างการตรวจสอบ 

 

ก145. สาํหรับกิจการที.ธุรกิจและกระบวนการที.เกี.ยวข้องกับการรายงานทางการเงินไม่มีความ
ซับซ้อน การจัดทาํเอกสารหลักฐานอาจมีรูปแบบที.ง่ายและค่อนข้างกะทัดรัด ไม่มีความ
จาํเป็นต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานในทุกเรื.องที.ผู้สอบบัญชีได้จากการทาํความเข้าใจกิจการ
และประเดน็ที.เกี.ยวข้อง สิ.งสาํคัญของผู้สอบบัญชีในการจัดทาํเอกสารหลักฐานคือต้องรวม

                                                 
19  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 ย่อหน้าที. 8 
20  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที. 7 และ 9 
21  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 ย่อหน้าที. 28 
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ประเดน็ที.ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้อมูลที.ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ก146. ขอบเขตของการจัดทาํเอกสารหลักฐานอาจสะท้อนถึงประสบการณ์และความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 230 กลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบที.สมาชิกมีประสบการณ์น้อยอาจต้องเพิ.ม
รายละเอียดในการจัดทาํเอกสารหลักฐานมากกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบที.สมาชิกมี
ประสบการณ์มาก ทัTงนีT เพื.อช่วยให้ได้มาซึ.งความเข้าใจกจิการอย่างเหมาะสม 

 

ก147. สาํหรับการสอบบัญชีของกจิการที.เป็นลูกค้าปีก่อน ๆ เอกสารหลักฐานบางอย่างจากปีก่อน ๆ
อาจใช้ในการตรวจสอบในปัจจุบันได้ โดยต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบันในส่วนที.จําเป็น 
เพื.อสะท้อนให้เหน็ถึงการเปลี.ยนแปลงธุรกจิหรือกระบวนการทางธุรกจิของกจิการ 
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ภาคผนวก 1 
(อ้างถึงย่อหน้าที. 4(ค) 14-24 และ ก76-ก117) 

 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
 

1. ภาคผนวกนีT ได้อธิบายองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามที.กล่าวไว้ในย่อหน้าที. 4(ค) 
14-24 และ ก76-ก117 เพิ.มเติม ที.เกี.ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 

2. สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนีT  
 

(ก) การสื�อสารและผลกัดนัใหเ้กิดความซื�อสตัย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ การควบคุม
ภายในที.มีประสิทธิผลจะไม่สามารถเกิดขึTนได้ หากบุคคลที.สร้าง จัดการ และติดตาม
ผลการควบคุมดังกล่าวปราศจากความซื.อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ พฤติกรรม
ด้านความซื.อสัตย์และจรรยาบรรณเป็นผลิตผลของมาตรฐานทางพฤติกรรมและ
จรรยาบรรณของกจิการว่ากจิการมีการสื.อสารและมีการผลักดันให้มีการปฏบัิติอย่างไร 
ทัTงนีT รวมถึง การกระทาํของผู้บริหารที.จะกาํจัดหรือลดแรงจูงใจหรือความพยายาม 
ที.อาจกระตุ้นให้บุคลากรกระทําการไม่ซื.อสัตย์ ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ  
การสื. อสารนโยบายของกิจการเกี.ยวกับความซื. อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ          
อาจรวมถึงการสื.อสารมาตรฐานทางพฤติกรรมให้กับบุคลากรผ่านนโยบาย (Policy 
statement) และข้อกาํหนดการปฏบัิติงานที.ดี (Code of conduct) และการให้ตัวอย่าง 

(ข) ความรูค้วามสามารถ ความรู้ความสามารถได้แก่ความรู้และทกัษะที.จาํเป็นต่อความสาํเรจ็
ของงานที.ได้กาํหนดไว้ในแต่ละงาน 

(ค) การมีส่วนร่วมของผูมี้หนา้ที�ในการกํากับดูแล ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลมีอิทธิพล
อย่างสาํคัญต่อการตระหนักถึงการควบคุมของกิจการ ข้อกาํหนดการปฏบัิติงาน และ
ข้อกฎหมายอื.นและแนวปฏิบัติที.มีขึT นเพื.อประโยชน์ของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแล      
ได้กาํหนดความสาํคัญของความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแล ความรับผิดชอบอื.น
ของผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแลรวมถึงการดูแลการออกแบบวิธีการให้ข้อมูลที.เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารหรือการให้เบาะแส (Whistle blower) ให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ดูแลกระบวนการสอบทานความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ 

(ง) ปรัชญาและรูปแบบของการบริหาร ปรัชญาและรูปแบบของการบริหารครอบคลุม
ลักษณะที.กว้าง ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติและทัศนคติของผู้บริหารในการจัดทาํรายงาน
ทางการเงิน ที.อาจเลือกใช้หลักการบัญชีที.ระมัดระวังหรือก้าวกระโดดหรือเลือก
วิธีการประมาณการบัญชีที.เหมาะสมและมีความระมัดระวัง 
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(จ) โครงสรา้งขององค์กร การจัดทาํโครงสร้างขององค์กรรวมถึงการพิจารณาอาํนาจหน้าที.
และความรับผิดชอบที.สําคัญและสายการรายงานที.เหมาะสม ความเหมาะสมของ
โครงสร้างขององค์กรขึTนอยู่กบัขนาดและลักษณะของกจิกรรม 

(ฉ) การมอบหมายอํานาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ ปัจจัยนีT อาจรวมถึงนโยบายที.เกี.ยวข้องกับ
ความเหมาะสมของการปฏบัิติทางธุรกิจ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที.สาํคัญ 
และทรัพยากรสนับสนุนในการปฏิบัติหนา้ที� นอกจากนี�ยงัอาจรวมถึงนโยบายและการสื�อสาร
เพื.อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจการ และรับรู้ว่า 
แต่ละบุคคลมีส่วนเกี.ยวข้องและมีส่วนสนับสนุนให้กจิการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างไร 

(ช) นโยบายและวธีิปฏิบติัดา้นทรพัยากรบุคคล นโยบายและวิธปีฏบัิติด้านทรัพยากรบุคคล
มักแสดงถึงความสาํคัญเกี.ยวกบัจิตสาํนึกด้านการควบคุมของกิจการ เช่น มาตรฐานใน
การสรรหาบุคลากรที.มีคุณภาพโดยเน้นการพิจารณาจากพืT นฐานการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน ความสาํเร็จในอดีต และหลักฐานของความซื.อสัตย์สุจริตและพฤติกรรม
ด้านจรรยาบรรณ แสดงให้เหน็ว่ากิจการให้ความสาํคัญกับบุคลากรที.มีความรู้ความสามารถ
และไว้วางใจได้ นโยบายการฝึกอบรบที.สื.อสารถึงบทบาทหน้าที.และความรับผิดชอบ     
ที.กจิการต้องการ รวมถึงการฝึกอบรมและการสัมมนาที.แสดงให้เหน็ความคาดหวังของ
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมจากบุคลากร การเลื.อนตาํแหน่งโดยการประเมินผลงาน
อย่างสมํ.าเสมอ เพื.อแสดงถึงความตัTงใจของกิจการในการพัฒนาบุคลากรที.มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื.อก้าวสู่ระดับความรับผิดชอบที.สงูขึTน 

 

กระบวนการประเมินความเสี ยงของกิจการ 
 

3. กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการที.เกี.ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินนัTน 
รวมถึงวิธีการที.ผู้บริหารของกิจการใช้ระบุความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงิน 
ให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ประมาณความสาํคัญ ประเมินความสาํคัญ 
ประเมินความน่าจะเป็นที.ความเสี.ยงจะเกิดขึTน และการตัดสินใจในการตอบสนองและจัดการ
กับความเสี.ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการ ทาํให้รู้ว่า
กิจการมีการพิจารณาอย่างไรเกี.ยวกับโอกาสที.จะเกิดการบันทึกรายการที.ไม่ครบถ้วน หรือ
กจิการมีการระบุและวิเคราะห์การประมาณการที.สาํคัญที.บันทกึในงบการเงินอย่างไร 

 

4. ความเสี.ยงที.เกี.ยวข้องกับการจัดทาํรายงานทางการเงินที.เชื.อถือได้ ได้รวมเหตุการณ์ รายการ
และสถานการณ์ทัTงภายในและภายนอกกิจการที.ก่อให้เกิดผลทางลบต่อความสามารถของ
กิจการในการทาํให้เกิดรายการ บันทึกรายการ ประมวลผล และรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ให้เป็นไปตามคาํรับรองของผู้บริหารที.มีต่องบการเงิน ผู้บริหารอาจกาํหนดแผนงาน ขัTนตอน
หรือการดําเนินการที.จะจัดการกับความเสี.ยงนัTน ๆ หรือตัดสินใจยอมรับความเสี.ยงนัTน
เนื.องจากต้นทุนที.เกี.ยวข้องหรือด้วยเหตุผลอื.น ความเสี.ยงสามารถเกิดขึTนหรือเปลี.ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ เช่น 
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• การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มของการดําเนินกิจการ การเปลี.ยนแปลงข้อบังคับ 
ทางกฎหมายหรือสภาพแวดล้อมของการดาํเนินกิจการ มีผลต่อการเปลี.ยนแปลงของ
แรงกดดันด้านแข่งขันและทาํให้เกดิความเสี.ยงที.แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ 

• บุคลากรใหม่ บุคลากรใหม่อาจให้ความสนใจหรือเข้าใจในการควบคุมภายในที.แตกต่างกนั 
• การปรบัปรุงหรือมีระบบสารสนเทศใหม่  การเปลี.ยนแปลงของระบบสารสนเทศอย่างมาก

และรวดเรว็สามารถเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงที.เกี.ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 
• การเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของกิจการที.สูงและรวดเร็วมีผลต่อการควบคุม 

และเพิ.มความเสี.ยงของการไม่ปฏบัิติตามการควบคุม 
• เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตหรือในระบบสารสนเทศ 

อาจเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงที.เกี.ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 
• รูปแบบธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ การเข้าสู่ธุรกิจหรือรายการค้า 

ที.กจิการมีประสบการณ์น้อยอาจนาํไปสู่ความเสี.ยงใหม่ที.เกี.ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 
• การปรับปรุงโครงสรา้งขององค์กร กิจการอาจปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการลด

บุคลากร เปลี.ยนแปลงผู้บังคับบังชาและการแบ่งแยกหน้าที.ซึ.งอาจเปลี.ยนแปลงความเสี.ยง
ที.เกี.ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 

• การขยายกิจการในต่างประเทศ การขยายกิจการหรือการลงทุนในต่างประเทศนาํมา 
ซึ.งความเสี.ยงใหม่และเฉพาะที.อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น การเพิ.มหรือ 
การเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงจากรายการที.เป็นเงินตราต่างประเทศ 

• การประกาศใชห้ลกัการบัญชีใหม่ การนาํหลักการบัญชีใหม่เข้ามาใช้หรือการเปลี.ยนแปลง
หลักการบัญชีอาจกระทบความเสี.ยงในการจัดทาํงบการเงิน 

 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที เกี ยวขอ้ง) ที เกี ยวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน 
และการสื อสาร 
 

5. ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย โครงสร้าง (องค์ประกอบที.เป็นกายภาพและอุปกรณ์) ซอฟต์แวร์ 
บุคลากร วิธปีฏบัิติ และข้อมูล โดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. ระบบสารสนเทศที. เกี.ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินซึ. งรวมถึงระบบ          
การรายงานทางการเงิน ครอบคลุมวิธกีารและการบันทกึรายการที. 
• ระบุและบันทกึรายการที.ถูกต้องทัTงหมด 
• อธบิายรายการโดยมีรายละเอียดที.เพียงพอและทนัต่อเวลา เพื.อให้สามารถจัดประเภท

รายการได้อย่างเหมาะสมสาํหรับใช้ในการจัดทาํรายงานทางการเงิน 
• วัดมูลค่าของรายการในลักษณะที.จะทาํให้มีการบันทึกมูลค่าที.เป็นตัวเงินที.เหมาะสม     

ในงบการเงิน 
• กาํหนดระยะเวลาที.เกดิขึTนของรายการ เพื.อให้มีการบันทกึรายการในงวดบัญชีที.เหมาะสม 
• แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลที.เกี.ยวข้องอย่างเหมาะสมในงบการเงิน 
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7. คุณภาพของข้อมูลที. เกิดจากระบบมีผลต่อความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจ
ดาํเนินการหรือควบคุมกิจกรรมของกิจการที.เหมาะสม และในการจัดทาํรายงานทางการเงิน         
ที.เชื.อถือได้ 

 

8. การสื.อสารซึ.งเกี.ยวข้องกับการให้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที.และความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลเกี.ยวกับการควบคุมภายในต่อการรายงานทางการเงิน อาจจัดทาํเป็นคู่มือนโยบาย     
คู่มือการบัญชีและรายงานทางการเงิน และบันทึกช่วยจํา การสื.อสารสามารถทาํในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์วาจา และผ่านการกระทาํของผู้บริหาร 

 

กิจกรรมการควบคุม 
 

9. โดยทั.วไป กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้องกับการสอบบัญชีอาจจัดเป็นนโยบายและวิธีปฏบัิติ
ที.ประกอบด้วย 
• การสอบทานผลการปฏิบติังาน กิจกรรมการควบคุมนีTหมายความรวมถึงการสอบทาน

และวิเคราะห์ผลการปฏบัิติงานจริงกับงบประมาณ การประมาณการและผลการดาํเนินงาน
ในงวดก่อน การเชื.อมโยงกันของข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน
หรือด้านการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวพร้อมกับการดาํเนินการเพื.อสืบหา
และแก้ไข การเปรียบเทยีบข้อมูลภายในกบัแหล่งข้อมูลจากภายนอก และการสอบทาน
ผลการปฏบัิติงานตามหน้าที.หรือตามกจิกรรม  

• การประมวลผลขอ้มลู กจิกรรมควบคุมในระบบสารสนเทศสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ การควบคุมระบบงาน (Application controls) ซึ.งใช้กับการประมวลผลของ
งานแต่ละงาน และการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ (General IT-controls)  
ซึ.งเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที.เกี.ยวข้องกับระบบงานหลาย ๆ งาน และสนับสนุนให้ 
การควบคุมระบบงานทาํงานอย่างมีประสิทธิผล โดยช่วยให้เกิดความมั.นใจว่าระบบ
สารสนเทศมีการทาํงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื.อง ตัวอย่างของการควบคุมระบบงาน
ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ การจัดทาํและสอบทานบัญชีและ 
งบทดลอง การควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้า  
การตรวจสอบการเรียงลําดับเลขที. และการติดตามรายงานข้อยกเว้น ตัวอย่างของ 
การควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ การควบคุมการเปลี.ยนแปลงในตัว
โปรแกรม การควบคุมที.จาํกดัการเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูล การควบคุมการนาํโปรแกรม
สาํเรจ็รูปที.ออกใหม่ไปใช้ และการควบคุมซอฟต์แวร์ของระบบ (System Software) ที.
จาํกัดการเข้าถึงหรือใช้ระบบอรรถประโยชน์ (System Utilities) ที.สามารถเปลี.ยนแปลง
ข้อมูลทางการเงินหรือการบันทกึข้อมูลโดยปราศจากร่องรอยการแก้ไข 
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• การควบคมุทางกายภาพ ซึ.งรวมถึง 
o ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของทรัพย์สิน รวมถึงการจัดให้มีการดูแล

รักษาที.เพียงพอ เช่น ระบบความปลอดภัยต่อการเข้าถึงสนิทรัพย์และข้อมูล 
o การอนุมัติการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูล  
o การตรวจนับและเปรียบเทยีบกบัจาํนวนที.ปรากฏในบันทกึการควบคุมเป็นระยะ 

(เช่น เปรียบเทียบผลการตรวจนับเงินสด หลักทรัพย์และสินค้าคงเหลือกับ 
ยอดที.ปรากฏในบัญชี)  

ขอบเขตของการควบคุมทางกายภาพเพื.อเป็นป้องกันการลักขโมยทรัพย์สินมีความ
เกี.ยวข้องกับความเชื.อถือได้ของการจัดทาํงบการเงินและการสอบบัญชีโดยขึTนอยู่กับ
สถานการณ์ เช่น เมื.อมีข้อสงสยัอย่างมากว่าจะมีการใช้ทรัพย์สนิที.ไม่เหมาะสม  

• การแบ่งแยกหนา้ที� การมอบหมายความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการ บันทึกรายการ 
และดูแลรักษาทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลคนละบุคคลเพื.อลดโอกาสที.บุคคลคนเดียวจะอยู่
ในตาํแหน่งที.สามารถกระทาํความผิดและปกปิดข้อผิดพลาดหรือทุจริตได้ 

 

10. กิจกรรมการควบคุมบางอย่างอาจขึTนอยู่กับนโยบายในระดับสูงที.กาํหนดโดยผู้บริหารหรือ 
ผู้มีหน้าที.ในการกาํกับดูแล ตัวอย่างเช่น การควบคุมโดยการอนุมัติรายการอาจมีการกระจาย
อาํนาจตามแนวทางที.ได้กาํหนดไว้ เช่น หลักเกณฑ์ในการลงทุนที.กาํหนดโดยผู้มีหน้าที.ใน 
การกาํกับดูแล รายการที.ไม่เกิดขึTนประจาํ เช่น การลงทุนในธุรกิจหรือการยกเลิกการลงทุน
อาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสงู ซึ.งในบางกรณีอาจต้องเป็นการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

 

การติดตามผลการควบคุม 
 

11. ความรับผิดชอบของผู้บริหารที.สาํคัญอีกประการหนึ.งคือ การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื.อง การติดตามผลการควบคุมของผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาว่าการควบคุมเป็นไป
ตามที.ตัTงใจไว้ และมีการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือไม่ การติดตามผลการควบคุม
อาจรวมถึงกจิกรรม เช่น การสอบทานของผู้บริหารว่ามีการจัดทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทนัต่อเวลาหรือไม่ การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในเกี.ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ
กิจการของพนักงานขายในเรื.องเงื.อนไขในสัญญาขาย และการติดตามดูแลของฝ่ายกฎหมาย
ในเรื.องการปฏบัิติตามจรรยาบรรณหรือนโยบายการปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ การติดตามผล
การควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื.อให้แน่ใจว่าการควบคุมได้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ต่อเนื.อง ตัวอย่างเช่น หากไม่มีการติดตามว่าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารมีการจัดทาํทัน
ต่อเวลาและถูกต้องหรือไม่ บุคคลที.รับผิดชอบมักจะไม่ทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
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12. ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคคลที.ปฏิบัติหน้าที.คล้ายคลึงกันมีส่วนช่วยในการติดตามผลการ
ควบคุมของกิจการโดยการแยกประเมินผล โดยปกติผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคคลที.ปฏิบัติ
หน้าที.คล้ายคลึงกนัจะให้ข้อมูลเกี.ยวกบัการควบคุมภายใน ให้ความสนใจในการประเมินความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และสื.อสารข้อมูลเกี.ยวกับจุดแขง็ และข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และคาํแนะนาํในการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

13. กจิกรรมการติดตามผลการควบคุมอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลจากการสื.อสารจากบุคคลภายนอก
ที.อาจแสดงถึงปัญหาหรือความต้องการให้มีการปรับปรุง เช่น ลูกค้าแสดงโดยนัยถึงการยอมรับ
ยอดหนีT ที.ถูกเรียกเกบ็ด้วยการจ่ายชาํระตามใบแจ้งหนีTหรือทักท้วงเกี.ยวกับยอดหนีTที.ถูกเรียก
เกบ็ นอกจากนัTน หน่วยงานกาํกับดูแลอาจสื.อสารกับกิจการเกี.ยวกับประเดน็ของการควบคุม
ภายใน ตัวอย่างเช่น การสื.อสารเกี.ยวกับการตรวจสอบโดยตัวแทนของหน่วยงานกาํกับดูแล
ธนาคาร ผู้บริหารยังอาจพิจารณาการสื.อสารที.ได้รับจากผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับกิจกรรมการ
ติดตามผลการควบคุม 
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ภาคผนวก 2 
(อ้างถึงย่อหน้าที. ก40 และ ก128) 

 
เงื อนไขและเหตุการณที์ อาจแสดงถึงความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั 
 

ต่อไปนีT เป็นตัวอย่างของเงื. อนไขและเหตุการณ์ที.อาจแสดงถึงการมีอยู่ของความเสี.ยงจาก              
การแสดงข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ตัวอย่างนีTครอบคลุมถึงเงื.อนไขและเหตุการณ์
ในลักษณะต่าง ๆ ซึ.งอาจจะไม่เกี.ยวข้องกับงานสอบบัญชีในทุกงาน และตัวอย่างดังกล่าวอาจจะไม่
สมบูรณ์ 
• การดาํเนินงานในภมิูภาคที.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มั.นคง เช่น ประเทศที.มีการลดค่าเงิน

อย่างมีนัยสาํคัญ หรือเศรษฐกจิที.มีภาวะเงินเฟ้อที.สงู 
• การดาํเนินงานที.พึ.งตลาดที.มีความผันผวนสงู เช่น การซืTอขายล่วงหน้า 
• การดาํเนินงานภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที.มีความซับซ้อนอย่างมาก 
• การดาํเนินงานต่อเนื.องและประเดน็ทางสภาพคล่อง รวมถึงการสญูเสยีลูกค้ารายสาํคัญ 
• ข้อจาํกดัเกี.ยวกบัความเพียงพอของเงินทุนและการจัดหาเงินกู้ 
• การเปลี.ยนแปลงในอุตสาหกรรมที.กจิการดาํเนินการอยู่ 
• การเปลี.ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน  
• การพัฒนาหรือการเสนอสนิค้าหรือบริการใหม่ หรือการมุ่งสู่สายธุรกจิใหม่ 
• การขยายธุรกจิไปสู่สถานที.ใหม่ 
• การเปลี.ยนแปลงในกิจการ เช่น การซืT อสินทรัพย์หรือซืT อกิจการที.มีขนาดใหญ่ หรือการปรับ

โครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื.น 
• กจิการหรือส่วนงานทางธุรกจิกาํลังจะถูกขาย 
• ความซับซ้อนของพันธมิตรและกจิการร่วมค้า 
• การจัดทาํรายการทางการเงินนอกงบดุล การจัดตัTงกิจการที.ตัTงขึT นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

และการจัดการทางการเงินที.มีความซับซ้อนอื.น 
• รายการที.สาํคัญกบับุคคลและกจิการที.เกี.ยวข้องกนั 
• การขาดแคลนบุคลากรที.มีความชาํนาญทางด้านการบัญชีและการเงิน 
• การเปลี.ยนแปลงบุคลากรที.สาํคัญ รวมถึงการลาออกของผู้บริหารระดับสงู 
• ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน โดยเฉพาะข้อบกพร่องที.ผู้บริหารมิได้กล่าวถึง 
• ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการกบักลยุทธท์างธุรกจิ 
• การเปลี.ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การติดตัTงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที.เกี.ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินที.สาํคัญใหม่ 
• การสอบถามการดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการโดยหน่วยงานกาํกับ

ดูแลหรือหน่วยงานรัฐบาล 
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• ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต ประวัติของข้อผิดพลาด หรือการปรับปรุงที.มีนัยสาํคัญเมื.อ
สิTนงวดบัญชี 

• รายการที.ไม่เกิดขึTนเป็นประจาํ หรือรายการที.ไม่เป็นระบบที.มีจาํนวนเงินมีนัยสาํคัญ รวมถึง 
รายการระหว่างกนั และรายการขายที.มีขนาดใหญ่ ๆ เมื.อสิTนงวดบัญชี 

• รายการที.บันทกึจากความตัTงใจของผู้บริหาร เช่น การปรับเปลี.ยนโครงสร้างหนีT  สินทรัพย์ที.จะ
ทาํการขาย และการจัดประเภทหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

• การใช้มาตรฐานการบัญชีที.ประกาศใหม่ 
• การวัดมูลค่าทางการบัญชีที.เกี.ยวข้องกบักระบวนการที.ซับซ้อน 
• เหตุการณ์หรือรายการที.เกี.ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการวัดผลที.สาํคัญ รวมถึงการประมาณการ

ทางบัญชี 
• การถูกฟ้องร้องที.ยังไม่สิTนสดุ และหนีTสนิที.อาจจะเกดิขึTน เช่น การรับประกนัการขาย การคํTาประกนั

ทางการเงิน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
 
 


