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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึง
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานและให้แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึง      

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ       

งบการเงิน มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330
2
และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์เกี่ยวกบัประมาณ

การทางบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังให้ข้อกาํหนดและแนวทางสาํหรับข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงของประมาณการทางบัญชีและข้อบ่งช้ีถงึความลาํเอยีงที่อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี 

 

2. รายการในงบการเงินบางรายการไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างแน่นอนแต่ทาํได้เพียงการ 

ประมาณการ สาํหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จะเรียกรายการในงบการเงิน

ดังกล่าวว่าประมาณการทางบัญชี ลักษณะและความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการ

ประกอบการจัดทาํประมาณการทางบัญชีน้ันอาจแตกต่างกนัไปได้มาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระดับ

ของความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชี ซ่ึงระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการ

น้ันจะกระทบต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของ

ประมาณการทางบัญชี ซ่ึงรวมถึงข้อสงสัยต่อความลาํเอยีงของผู้บริหารทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก11)  

 

3. วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กับแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและรายการทางการเงินที่รายงาน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า

สาํหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการเพ่ือคาดการณ์ถึงผลการทาํรายการหน่ึงรายการหรือ

มากกว่าหน่ึงรายการ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความจาํเป็นในการประมาณการทาง

บัญชี สาํหรับประมาณการทางบัญชีอื่นซ่ึงรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีน้ัน 

วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าอาจต่างไปและแสดงในรูปของมูลค่าของรายการในปัจจุบันหรือ

รายการในงบการเงินซ่ึงมีเง่ือนไข ณ วันที่วัดมูลค่า เช่น ประมาณการราคาตลาดของสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น ในการนาํแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปใช้

อาจกาํหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้การตั้งข้อสมมติเกี่ยวกบัรายการระหว่างผู้ที่มีความ

รอบรู้และความเตม็ใจและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ไม่มีความ

                                                        

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 
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เกี่ยวข้องกนั (บางคร้ังเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมซ้ือขายในตลาด” หรือเทยีบเท่า) มากกว่ามาจากการ

ทาํรายการที่ผ่านมาหรือในอนาคต
3
 

 

4. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจาํนวนเงินที่เคยรับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงิน

อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินเสมอไป กรณีน้ีจะเป็นกรณีสาํหรับการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซ่ึงผลจากการสงัเกตน้ันจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเง่ือนไข

ภายหลังจากวันที่มีการวัดมูลค่าซ่ึงเป็นผลจากการประมาณการเพ่ือวัตถุประสงค์ของงบการเงิน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

3
  ความแตกต่างของคาํนิยามของมูลค่าปัจจุบันอาจแตกต่างกนัในแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน 
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วตัถุประสงค ์

 

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม 

เกี่ยวกบั  

(ก) ประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงบการเงินว่ามี

การรับรู้และเปิดเผยข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ และ 

(ข) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่  

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

คําจํากดัความ 

 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายตามที่แสดงไว้ดังน้ี  

(ก) ประมาณการทางบัญชี หมายถงึ การประมาณเกี่ยวกบัจาํนวนที่เป็นตัวเงินของรายการที่

ยังไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนเงินที่แน่นอนได้ ซ่ึงใช้สาํหรับจาํนวนที่วัดโดยมูลค่า

ยุติธรรมเม่ือมีความไม่แน่นอนในการประมาณ รวมถึงจํานวนอื่น ๆ ที่ต้องมีการ

ประมาณการ หากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีระบุถึงการประมาณการทางบัญชีที่

เกี่ยวข้องกบัการวัดมูลค่ายุติธรรม น่ันหมายถงึการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

(ข) ค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีหมายถึง 

จาํนวนหรือช่วงของจาํนวน ซ่ึงได้รับจากหลักฐานการตรวจสอบเพ่ือใช้ในการประเมิน

ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

(ค) ความไม่แน่นอนของประมาณการ หมายถึง ข้อสงสยัต่อประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกบัการขาดความแม่นยาํที่ควรมีในการวัดมูลค่า 

(ง) ความลาํเอยีงของผู้บริหาร หมายถึง การขาดความเป็นกลางของผู้บริหารในการจัดทาํ

ข้อมูล 

(จ) ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หมายถึง จาํนวนที่ผู้บริหารกาํหนดขึ้นเพ่ือรับรู้หรือ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นประมาณการทางบัญชี 

(ฉ) ผลของประมาณการทางบัญชี หมายถึง จาํนวนที่เป็นตัวเงินที่เกดิขึ้นจริงซ่ึงเกดิจากผล

จากการสิ้นสดุของรายการ เหตุการณห์รือสถานการณ์หน่ึง หรือหลายรายการ ซ่ึงกาํหนด

ขึ้นจากประมาณการทางบัญชี 
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ขอ้กาํหนด 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

8. เม่ือทาํการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการ

และสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการตามที่กาํหนดโดย

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
4
 ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจเร่ืองดังต่อไปน้ี เพ่ือให้

สามารถให้หลักเกณฑ์ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสาํหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

(ก) ข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี

รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13-ก15) 

(ข)   ผู้บริหารระบุถึงรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขเหล่าน้ันอย่างไรเพ่ือให้ทราบว่ามีความ

จาํเป็นที่จะต้องมีการจัดทาํประมาณการทางบัญชีเพ่ือรับรู้ หรือเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน การได้มาซ่ึงความเข้าใจน้ีผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัการเปล่ียน 

แปลงในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการจัดทาํประมาณการทางบัญชีใหม่ หรือความ

จาํเป็นที่ต้องปรับปรงุประมาณการทางบัญชีที่มีอยู่เดิม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16-ก21) 

 (ค)  วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี และความเข้าใจของข้อมูล

อ้างองิที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการ รวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22-ก23) 

(1) วิธีการซ่ึงรวมถึงแบบจาํลองที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก24-ก26) 

(2) การควบคุมที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก27-ก28) 

(3) ผู้บริหารมีการใช้ผู้เช่ียวชาญหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก29-ก30) 

(4) ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก31-ก36) 

(5) การจัดทาํประมาณการทางบัญชีมีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะได้รับการเปล่ียนแปลง

จากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ในวิธกีารหรือไม่ หากมีเพราะเหตุใด (อ้างถงึย่อหน้าที่ 

ก37) และ 

(6) ผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ 

และอย่างไร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก38) 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีที่รวมอยู่ในงบการเงินงวดก่อน หรือผล

ของการประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนใหม่หากเป็นไปได้เพ่ือวัตถุประสงค์ของงวดปัจจุบัน 

ลักษณะและขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงลักษณะของประมาณการ  

ทางบัญชี และประเมินว่าข้อมูลที่ได้รับจากการสอบทานมีความเกี่ยวข้องกบัการระบุและการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของประมาณการ

                                                        

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 5-6 และ 11-12 
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ทางบัญชีที่รวมอยู่ในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรกต็าม การสอบทาน

ดังกล่าวมิได้ทาํเพ่ือให้ตั้งคาํถามถึงการตัดสินใจที่ทาํไปแล้วในงวดก่อนซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่

ได้มาในช่วงเวลาน้ัน ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก39-ก44) 

 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่

ไดป้ระเมินไว ้

 

10. ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ซ่ึงกาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
5
 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินระดับของความไม่

แน่นอนที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45-ก46) 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ามีประมาณการทางบัญชีใดที่อาจ

มีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูงซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก47-ก51) 

 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่ได้

ประเมินไว ้

 

12. จากผลของการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก52) 

(ก) ผู้บริหารเลือกใช้ข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการ

ทางบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก53-ก56) 

(ข) วิธีการที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีมีความเหมาะสมและประยุกต์ใช้อย่าง

สมํ่าเสมอหรือไม่ และหากมีการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธกีารจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อน การเปล่ียนแปลงน้ันมีความเหมาะสมหรือไม่ตาม

สถานการณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก57-ก58) 

 

13. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้

ประเมินไว้ตามที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
6
 ผู้สอบบัญชีต้องรับรองหรือ

พิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างต่อไปน้ีต่อลักษณะของประมาณการทางบัญชี  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก59-ก61) 

(ก) พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีน้ันให้หลักฐานในการ

ตรวจสอบเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก62-ก67) 

                                                        

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 25 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 5 
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(ข) ทดสอบว่าผู้บริหารจัดทาํประมาณการทางบัญชีและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการ

อย่างไร ซ่ึงผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก68-ก70) 

(1) วิธกีารวัดมูลค่าที่ใช้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก71-ก76) 

(2) ข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าภายใต้

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก77-ก83) 

(ค) ทดสอบความมีประสทิธภิาพของการควบคุมว่าผู้บริหารจัดทาํประมาณการอย่างไรและ

ทาํการตรวจสอบเน้ือหาสาระอย่างเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก84-ก86) 

(ง) กาํหนดค่าประมาณแบบจุดหรือช่วงของค่าประมาณเพ่ือใช้ในการประเมินค่าประมาณ

แบบจุดของผู้บริหาร เพ่ือวัตถุประสงค์น้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก87-ก91) 

(1) หากผู้สอบบัญชีใช้ข้อสมมติหรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่ผู้บริหารใช้ ผู้สอบ

บัญชีต้องทาํความเข้าใจในข้อสมมติของผู้บริหารหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้อย่าง

เพียงพอเพ่ือที่จะสามารถกําหนดค่าประมาณของผู้สอบบัญชีหรือช่วงของ

ค่าประมาณโดยพิจารณาถงึตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการประเมินว่ามีผลต่างอย่างมี

สาระสาํคัญจากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก92) 

(2) หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าช่วงของค่าประมาณมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องทาํ

ให้ช่วงของค่าประมาณแคบลงมา โดยอ้างองิจากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับ

ของช่วงของค่าประมาณน้ันมีความเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก93-ก95) 
 

14. ในการพิจารณาถึงเร่ืองที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12 หรือในการตอบสนองต่อผลการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในย่อหน้าที่ 13 ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่ามีความจาํเป็นต้องใช้ทกัษะและความรู้ เฉพาะทางในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

หรือหลายลักษณะหรือไม่สาํหรับประมาณการบัญชีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่

เพียงพอและเหมาะสมสาํหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก96-ก101) 
 

การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่ป็นนยัสําคญั 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 
 

15. สาํหรับประมาณการทางบัญชีที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ นอกจากการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
7
 แล้ว ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินเร่ืองดังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก102) 

(ก) ผู้บริหารพิจารณาถึงทางเลือกของข้อสมมติหรือผลการประมาณการน้ันอย่างไร และ

เหตุผลที่ไม่ใช้ข้อสมมติหรือผลการประมาณการอื่นน้ัน หรือผู้บริหารระบุถึงความไม่

แน่นอนของประมาณการในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก103-ก106) 

                                                        

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 18 
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(ข) ข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญที่ผู้บริหารใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่             

ก107-ก109) 

(ค) ความเกี่ยวข้องกับความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ

ประยุกต์ใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม ความตั้งใจของ

ผู้บริหารเพ่ือดาํเนินการในเร่ืองน้ัน และความสามารถของผู้บริหารในการทาํเช่นน้ัน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก110) 

 

16. หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ผู้บริหารไม่สามารถระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในประมาณการทางบัญชีที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญได้อย่างเพียงพอ 

ผู้สอบบัญชีต้อง (หากจาํเป็น) กาํหนดช่วงของค่าประมาณเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก111-ก112) 

 

เกณฑก์ารรบัรูแ้ละการวดัมลูค่า 

 

17. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมสาํหรับประมาณการทาง

บัญชีที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก) การตัดสนิใจของผู้บริหารที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน และ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก113-ก114) 

(ข) หลักเกณฑใ์นการวัดมูลค่าที่เลือกใช้สาํหรับประมาณการทางบัญชีน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก115)   

มีความสอดคล้องกบัข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการระบุถึงการแสดงขอ้มูลที่ขดั

ต่อขอ้เท็จจริง 

 

18. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าประมาณการทางบัญชีในงบการเงินมีความสมเหตุสมผลตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

จากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก116–ก119) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการทางบญัชี 

 

19. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมว่าการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก120–ก121) 
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20. สาํหรับประมาณการทางบัญชีที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการในงบการเงิน

ให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก122–ก123) 

 

ขอ้บ่งช้ีทีแ่สดงถงึความลาํเอียงทีอ่าจเป็นไปไดข้องผูบ้ริหาร 

 

21. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานว่าดุลยพินิจและการตัดสนิใจของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการ

ทางบัญชีน้ันมีข้อบ่งช้ีถึงความลาํเอียงที่อาจมีของผู้บริหารหรือไม่ ข้อบ่งช้ีถึงความลาํเอียงที่

อาจมีของผู้บริหารอาจไม่ได้หมายความว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในวัตถุประสงค์

ของการหาข้อสรุปเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีเสมอไป (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก124–ก125) 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

22. ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลว่าผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ในกาํกบัดูแลเช่ือว่าข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการมีความสมเหตุสมผล

หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก126–ก127)    
 

เอกสารหลกัฐาน 

 

23. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี 
8
  

(ก) หลักเกณฑ์สําหรับการสรุปผลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ        

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประมาณการบัญชีที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ เป็น

นัยสาํคัญ และ  

(ข) ข้อบ่งช้ีถงึความลาํเอยีงที่อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร (หากมี) (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก128)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และ ย่อหน้าที่ ก6 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะของประมาณการทางบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 2) 
 

ก1. รายการทางการเงินบางรายการสามารถวัดมูลค่าได้จากการประมาณการเท่าน้ัน เน่ืองจากมี

ความไม่แน่นอนทั่วไปในการทาํธุรกรรม นอกจากน้ันลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ หน้ีสนิหรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการวัดมูลค่าที่กาํหนดโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงินอาจก่อให้เกิดความจาํเป็นที่ต้องใช้การประมาณการรายการทางการเงิน แม่บท

การรายงานทางการเงินบางแม่บทกาํหนดวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผย

ข้อมูลในการจัดทาํงบการเงิน ในขณะที่แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นกาํหนดวิธกีารเฉพาะที่

น้อยกว่า ภาคผนวกในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ีอธบิายการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกนั 
 

ก2. ประมาณการทางบัญชีบางรายการมีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการน้อยและอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับตํ่า 

ตัวอย่างเช่น 

• ประมาณการทางบัญชีของกจิการที่ดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิซ่ึงไม่ซับซ้อน 

• ประมาณการทางบัญชีที่มีการจัดทาํและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอเน่ืองจากเกี่ยวข้องกับ

รายการที่เกดิเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

• ประมาณการทางบัญชีที่เกดิขึ้นจากข้อมูลที่หาได้ง่าย เช่น อตัราดอกเบี้ยหรือราคาซ้ือขาย

แลกเปล่ียนตราสารทางการเงินที่มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ อาจเรียกข้อมูล

ดังกล่าวว่าเป็นข้อมูล “ที่สงัเกตได้” ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี  

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงวิธีการในการวัดมูลค่าถูกกาํหนดโดยแม่บท    

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่มีความซับซ้อนและง่ายในการประยุกต์ใช้สาํหรับ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงมีแบบจาํลองที่ใช้ในการวัดประมาณการทางบัญชี

เป็นที่รู้ จักและยอมรับโดยทั่วไป โดยมีเง่ือนไขว่าให้ข้อสมมติหรือข้อมูลนาํเข้าที่ใช้ใน

แบบจาํลองเป็นที่สามารถสงัเกตได้ 
 

ก3.   อย่างไรกต็ามประมาณการทางบัญชีบางรายการอาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสงู

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประมาณการน้ันประมาณการจากข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น 

• ประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัผลของคดีความ 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซ่ึงไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาดสาธารณะ 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีที่กจิการพัฒนาแบบจาํลองขึ้นใช้เป็นการเฉพาะเจาะจง

อย่างสงู หรือมีข้อสมมติหรือข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป 
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ก4.   ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัลักษณะของประมาณ

การทางบัญชี ซ่ึงขอบเขตของวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือแบบจําลองที่ใช้ในการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการ

ทางบัญชี ในบางกรณีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการทางบัญชี

อาจมีมากจนกระทั่งไม่สอดคล้องกบัเง่ือนไขการรับรู้รายการในแม่บทการรายงานทางการเงิน

และไม่อาจจัดทาํประมาณการทางบัญชีน้ันได้ 
 

ก5. รายการในงบการเงินทุกรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมไม่จาํเป็นต้องมีความไม่แน่นอนของ

ประมาณการเสมอไป ตัวอย่างเช่น กรณีที่รายการในงบการเงินบางรายการที่มีตลาดซ้ือขาย

คล่องและตลาดเปิดรองรับซ่ึงสามารถให้ข้อมูลที่หาได้ทั่วไปและเช่ือถือได้ซ่ึงเป็นข้อมูลราคา 

ที่เป็นการซ้ือขายจริง ในกรณีเช่นน้ีการที่มีราคาตลาดที่ประกาศให้สาธารณชนรับทราบเป็น

หลักฐานการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สดุ อย่างไรกต็าม แม้ว่าวิธกีารวัดมูลค่าและข้อมูล

สนับสนุนจะมีความชัดเจน ความไม่แน่นอนของการประมาณการกอ็าจเกดิขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น 

อาจต้องปรับปรุงมูลค่าของตราสารทางการเงินที่มีราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือง่ายขายคล่องหาก 

ผู้ถือตราสารมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตลาดหรือมีข้อจาํกัดในตลาด นอกจากน้ัน สภาพ

เศรษฐกิจโดยทั่วไปในขณะน้ัน เช่น การที่ตลาดไม่มีสภาพคล่องอาจกระทบต่อความไม่

แน่นอนของประมาณการ 
 

ก6. ตัวอย่างอื่นสาํหรับเหตุการณ์ซ่ึงอาจต้องจัดให้มีการประมาณการทางบัญชีซ่ึงไม่ใช่ประมาณ

การมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

• ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย 

• ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

• วิธคีิดค่าเสื่อมราคาหรืออายุการใช้งานของสนิทรัพย์ 

• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความไม่แน่นอน 

• ผลลัพธข์องสญัญาระยะยาว 

• ต้นทุนที่เกดิขึ้นเพ่ือทาํให้คดีความสิ้นสดุลง 

 

ก7.  ตัวอย่างอื่นสาํหรับเหตุการณซ่ึ์งต้องมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี 

• เคร่ืองมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือง่ายขายคล่องและ

ตลาดเปิด 

• การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

• สนิทรัพย์หรืออปุกรณท์ี่ถอืไว้เพ่ือจาํหน่าย  

• สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิบางประเภทที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ รวมถงึ ค่าความนิยมและ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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• รายการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหน้ีสินระหว่างผู้ที่เป็นอิสระต่อกัน

โดยไม่ได้พิจารณาถึงตัวเงิน ตัวอย่างเช่น การแลกเปล่ียนระบบสาธารณปูโภคของโรงงาน

ในกจิการที่ทาํธุรกจิแตกต่างกนั 

 

ก8.   การจัดทาํประมาณการเกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจโดยอ้างองิจากข้อมูลที่ได้รับขณะที่จัดทาํงบ

การเงิน ประมาณการทางบัญชีหลายประมาณการจะใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับสิ่งที่มีความไม่

แน่นอน ณ เวลาที่จัดทาํประมาณการ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีหน้าที่ในการทาํนายรายการหรือ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตที่หากทราบในขณะตรวจสอบอาจส่งผลกระทบที่ เป็น

นัยสาํคัญต่อการกระทาํของผู้บริหารหรือข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ 

   

ความลาํเอียงของผูบ้ริหาร 

 

ก9.   โดยปกติแม่บทการรายงานทางการเงินจะต้องมีความเป็นกลาง หมายถึง ปราศจากความ

ลาํเอยีง อย่างไรกต็ามดุลยพินิจของผู้บริหารอาจทาํให้ประมาณการทางบัญชีมีความไม่ชัดเจน

ในดุลยพินิจ ซ่ึงดุลยพินิจน้ันอาจเป็นความลําเอียงทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจของผู้บริหาร 

(ตัวอย่างเช่น ผลจากการโน้มน้าวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) เม่ือมีดุลยพินิจเกี่ยวข้องในการ

ประมาณการจะทาํให้เกิดข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีต่อความลําเอียงของผู้บริหาร

เพ่ิมขึ้น ความลาํเอยีงที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้บริหาร และความเป็นไปได้ที่จะเกดิความลาํเอยีงโดย

ตั้งใจของผู้บริหารในการประมาณการทางบัญชี สาํหรับการตรวจสอบปีถัดไป ข้อบ่งช้ีถึงความ

ลาํเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็นไปได้ในงวดก่อนมีผลต่อการวางแผนและการระบุความเสี่ยง

และการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

  

ก10. ความลาํเอียงของผู้บริหารอาจพบได้ยากในระดับของบัญชีใดบัญชีหน่ึง แต่อาจพบได้หาก

พิจารณาในภาพรวมของประมาณการทางบัญชีหรือเม่ือพิจารณาประมาณการทางบัญชี

ทั้งหมด หรือเม่ือสังเกตจากหลาย ๆ งวดบัญชี ถึงแม้ว่าความลําเอียงของผู้บริหารในบาง

รูปแบบเกดิจากการตัดสนิใจ ซ่ึงในการตัดสินใจน้ันผู้บริหารอาจไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนต่อ

ผู้ใช้งบการเงิน อย่างไรกต็ามหากผู้บริหารมีเจตนาจะบิดเบือน กรณีน้ีถือว่า ความลาํเอยีงของ

ผู้บริหารเป็นการทุจริต 

 

ขอ้พิจารณาสาํหรบักิจการทีมี่สว่นไดเ้สียต่อสาธารณะ 

 

ก11. กจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะอาจมีการถือครอบครองสนิทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะอย่างซ่ึง

สินทรัพย์น้ันไม่มีแหล่งข้อมูลที่มีความเช่ือถือได้เพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมหรือ

มูลค่าปัจจุบันหรือทั้งสองวิธ ีสนิทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะน้ันจะไม่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดและ

ไม่มีตลาดซ้ือง่ายขายคล่อง ดังน้ันการวัดมูลค่ายุติธรรมจึงมักต้องการการประมาณการซ่ึงอาจ

มีความซับซ้อนและในบางกรณอีาจไม่สามารถประมาณการได้เลยซ่ึงพบได้ไม่บ่อยนัก  
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วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 
 

ก12. วิธีการประเมินความเสี่ยงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องในย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ี ช่วยผู้สอบบัญชีในการคาดการณ์ว่าน่าจะมีลักษณะและประเภทของประมาณการทาง

บัญชีที่อาจมีในกิจการ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเบื้ องต้นว่าความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เพียงพอหรือไม่ที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชี และทาํการวางแผนลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต

การตรวจสอบต่อไป 

 

การทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้กาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

8 (ก)) 

 

ก13. การทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมช่วยผู้สอบ

บัญชีในการพิจารณาว่า   

• มีการกาํหนดเง่ือนไขบางประการในการรับรู้
9
หรือวิธีการวัดมูลค่าสาํหรับประมาณการ

ทางบัญชีหรือไม่ 

• มีการระบุถึงเง่ือนไขบางประการซึ่งอนุญาตหรือกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการอ้างถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่จะทาํกิจกรรมบางอย่าง

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

• มีการระบุข้อกาํหนดหรือการอนุญาตเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 

การทาํความเข้าใจน้ียังช่วยผู้สอบบัญชีในการสอบถามผู้บริหารว่าผู้บริหารนาํข้อกาํหนดที่

เกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีมาประยุกต์ใช้อย่างไร และช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้

ว่าผู้บริหารมีการนาํมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

ก14. กรณีที่มีทางเลือก แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้แนวทางสาํหรับผู้บริหารในการ

พิจารณาค่าประมาณแบบจุด ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทกาํหนดให้

ค่าประมาณแบบจุดซ่ึงถูกเลือกเป็นทางเลือกสะท้อนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อผลลัพธ์ที่

น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุ
10

 ในขณะที่แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นให้ใช้วิธี “คิดลดความ

น่าจะเป็น-ค่าที่คาดไว้ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก” สาํหรับบางกรณีผู้บริหารอาจสามารถจัดทาํ

ค่าประมาณแบบจุดได้โดยตรง ในกรณีอื่นผู้บริหารอาจสามารถจัดทาํค่าประมาณแบบจุดที่

เช่ือถือได้หลังจากพิจารณาข้อสมมติหลาย ๆ ทางเลือกหรือผลจากการพิจารณาค่าประมาณ

แบบจุด 

                                                        

9
  แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ต้องการให้รายงานในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนมี

เง่ือนไขการรับรู้รายการ การเปิดเผยนโยบายการบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ทาํให้เกิดความ

ผดิพลาดของการรับรู้รายการน้ัน ซ่ึงรวมถงึการประมาณการทางบัญชีด้วย 

10
  แม่บทการรายงานทางการเงินที่ต่างกนัอาจใช้คาํศัพทเ์ฉพาะทางที่ต่างกนัในการบรรยายถงึค่าประมาณการน้ี 
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ก15.  แม่บทการรายงานทางการเงินอาจกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติที่เป็นนัยสาํคัญ

ของประมาณการทางบัญชีที่เปล่ียนแปลงได้ง่าย นอกจากน้ันหากมีระดับความไม่แน่นอนของ

ประมาณการสูง แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทไม่อนุญาตให้รับรู้ประมาณการ

ทางบัญชีน้ันในงบการเงิน แต่อาจกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลบางประการในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 

การทําความเขา้ใจว่าผูบ้ริหารระบุว่าเมื่อใดจึงจะมีความจําเป็นในการประมาณการทางบัญช ี      

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่8 (ข)) 

 

ก16.  ในการจัดทาํงบการเงินผู้บริหารต้องพิจารณาว่ามี รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้

เกดิความจาํเป็นต้องจัดทาํประมาณการทางบัญชีหรือไม่ และประมาณการทางบัญชีที่จาํเป็น

ทั้งหมดน้ันรับรู้  วัดมูลค่า และเปิดเผยในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 

ก17. การระบุรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทาํให้เกดิความจาํเป็นในการจัดทาํประมาณการ

ทางบัญชีของผู้บริหารขึ้นอยู่กบั 

• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกบัธุรกจิและอตุสาหกรรมของกจิการ 

• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกบักลยุทธท์างธุรกจิที่ใช้อยู่ในงวดปัจจุบัน 

• ประสบการณข์องผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงินของกจิการในงวดก่อน  

ในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีอาจทาํความเข้าใจว่าผู้บริหารระบุถึงความจาํเป็นในการประมาณการ

ทางบัญชีเบื้องต้นอย่างไรโดยการสอบถามผู้บริหาร ในกรณีอื่น หากกระบวนการของผู้บริหาร

มีแบบแผนมากขึ้น เช่น เม่ือผู้บริหารมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีอาจ

ประเมินความเสี่ยงโดยตรง จากวิธีการและวิธีปฏบิัติตามแนวทางของผู้บริหารโดยการสอบ

ทานถึงสถานการณ์ที่ควรมีการจัดทาํประมาณการทางบัญชีและการปรับปรุงการประมาณการ

ทางบัญชีหากจาํเป็น ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีจะเป็นส่วนที่ผู้สอบบัญชีให้

ความสาํคัญในการพิจารณา โดยเฉพาะประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกบัหน้ีสนิ 

 

ก18.  การทาํความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการในระหว่างการ

ประเมินความเสี่ยง รวมกบัหลักฐานการตรวจสอบอื่นที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบจะช่วย

ให้ผู้สอบบัญชีระบุถึงสถานการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกดิความ

จาํเป็นในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 
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ก19.  การสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในสถานการณ ์ซ่ึงอาจรวมถงึการสอบถามว่า 

• กจิการมีรายการใหม่ที่อาจทาํให้ต้องจัดทาํประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

• มีเง่ือนไขของรายการที่ทาํให้ประมาณการทางบัญชีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่  

• นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรืออื่น ๆ หรือไม่  

• มีข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือการเปล่ียนแปลงอื่นนอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารที่

อาจเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องปรับปรงุหรือจัดทาํประมาณการทางบัญชีใหม่หรือไม่ 

• มีเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นซ่ึงทาํให้เกิดความจาํเป็นที่จัดทาํประมาณการทาง

บัญชีใหม่หรือปรับปรงุประมาณการทางบัญชีเดิมหรือไม่ 

 

ก20.  ระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจระบุรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ซ่ึงทาํให้เกิด

ความจาํเป็นในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีซ่ึงผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ มาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 315 เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ รวมถึงการพิจารณา

ว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นนัยสาํคัญในการควบคุมภายในจากกระบวนการประเมินความเสี่ยงของ

กจิการหรือไม่ 
11

 

 

ข้อพิจารณาสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก21. การทาํความเข้าใจสาํหรับกจิการขนาดเลก็จะมีความซับซ้อนน้อย เน่ืองจากธุรกรรมของกจิการ

ขนาดเลก็มีจาํนวนไม่มากและมีรายการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า นอกจากน้ันมักจะมีบุคคล

เพียงคนเดียว เช่น เจ้าของกจิการที่เป็นผู้ระบุความจาํเป็นในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี

ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจสอบถามได้จากบุคคลน้ัน 

 

การทาํความเขา้ใจวา่ผูบ้ริหารจดัทาํประมาณการทางบญัชอีย่างไร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค)) 

 

ก22. ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารต้องกาํหนดกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงิน

สาํหรับประมาณการทางบัญชี รวมถึงความเพียงพอของการควบคุมภายใน กระบวนการ

ดังกล่าว รวมถงึ  

• การเลือกนโยบายการบัญชีและการกาํหนดวิธีการจัดทาํประมาณการอย่างเหมาะสม 

รวมถึงความเหมาะสมของวิธีการประมาณการหรือการวัดมูลค่ารวมถึงแบบจําลองที่

เหมาะสม (ถ้ามี) 

• การจัดทาํหรือการระบุข้อมูลและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องซ่ึงกระทบต่อประมาณการทางบัญชี 

• การสอบทานอย่างสมํ่าเสมอถงึสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิความจาํเป็นในการจัดทาํประมาณ

การทางบัญชีและการปรับปรงุประมาณการทางบัญชีหากจาํเป็น 

                                                        

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 16 
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ก23.  สิ่งที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการทาํความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น  

• ประเภทของบัญชีหรือรายการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น มี

ประมาณการทางบัญชีที่เกิดขึ้ นจากการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้ นเป็นประจํา 

หรือเกดิจากรายการที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํ หรือรายการผดิปกติหรือไม่) 

• ผู้บริหารใช้เทคนิคการวัดมูลค่าที่ใช้กันทั่วไปในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีเป็น

พิเศษหรือไม่อย่างไร 

• ประมาณการทางบัญชีจัดทาํขึ้ นจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบระหว่างกาลหรือไม่ 

หากเป็นเช่นน้ันผู้บริหารมีการพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ รายการและการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ตรวจสอบระหว่างกาลถึงสิ้ นงวด

หรือไม่อย่างไร 

 

วิธวัีดมูลค่าและการใช้แบบจาํลอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (1)) 
 

ก24. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดวิธีการวัดมูลค่าสาํหรับ

ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น แบบจาํลองที่ใช้ในการวัดประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

อย่างไรกต็ามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้กาํหนดการวัดมูลค่าหรืออาจ

กาํหนดทางเลือกอื่นไว้  

 

ก25.  หากแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ได้กาํหนดวิธีการเฉพาะเพ่ือใช้ในแต่ละ

สถานการณ์ สิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการทาํความเข้าใจในวิธีการหรือแบบจาํลองที่ใช้

ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• ผู้บริหารมีการพิจารณาลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกประมาณการอย่างไรใน

การเลือกใช้วิธกีารประมาณการวิธกีารใดวิธกีารหน่ึง  

• กจิการดาํเนินงานในธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะหรืออยู่ในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อม

ซ่ึงมีวิธกีารที่ใช้กนัโดยทั่วไปในการประมาณการสาํหรับประมาณการทางบัญชีบางลักษณะ

เป็นการเฉพาะหรือไม่ 

 

ก26. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอาจเพ่ิมมากขึ้น เช่น ใน

กรณีที่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะจัดทาํแบบจาํลองที่ใช้สาํหรับจัดทาํประมาณการทางบัญชีขึ้น

เองหรือใช้วิธกีารที่แตกต่างไปจากที่ใช้กนัโดยทั่วไปในอตุสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ  
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การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (2)) 

 

ก27. สิ่งที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการทาํความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทาํประมาณการ ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์และความสามารถของผู้จัดทาํประมาณการ

ทางบัญชีและการควบคุม ซ่ึงเกี่ยวข้องกบั 

• วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาถึงความครบถ้วน ความเกี่ยวข้องกัน และความ 

ถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

• การสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหารตามระดับที่เหมาะสม

รวมถึงข้อสมมติหรือข้อมูลนําเข้าที่ใช้ในการจัดทาํ และหากเป็นไปได้อนุมัติโดยผู้มี

หน้าที่กาํกบัดูแล 

• การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทาํรายการซ่ึงมีผลผูกพันกิจการและผู้มีหน้าที่จัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี รวมถงึการมอบหมายความรับผดิชอบมีความเหมาะสมกบัลักษณะ 

ของกิจการ สินค้าหรือบริการของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในสถาบันทางการเงิน

ขนาดใหญ่ การแบ่งแยกหน้าที่อาจรวมถึงความเป็นอสิระของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การประมาณการและตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของผลิตภัณฑท์างการเงินซ่ึงทาํโดยผู้ที่

ไม่มีส่วนได้เสยีกบัผลิตภัณฑน้ั์น) 

 

ก28. การควบคุมอื่นอาจมีความเกี่ยวข้องในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กับสถานการณ ์

เช่น หากกิจการใช้แบบจาํลองเฉพาะในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี ผู้บริหารอาจต้อง

กาํหนดนโยบายหรือวิธกีารเป็นการเฉพาะสาํหรับแบบจาํลองน้ัน เช่น การควบคุมที่เกี่ยวข้อง

อาจรวมถงึการควบคุมเกี่ยวกบั 

• การออกแบบและจัดทาํหรือการเลือกใช้แบบจาํลองที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์

ใดวัตถุประสงค์หน่ึงเป็นการเฉพาะ 

• การใช้แบบจาํลอง 

• การบาํรงุรักษาและการทดสอบความสมบูรณข์องแบบจาํลองเป็นระยะ ๆ 

  

การใช้งานของผู้เช่ียวชาญโดยผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (3)) 

 

ก29. ผู้บริหารหรือกิจการอาจจ้างผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่จาํเป็นต้องมีในการจัดทาํ

ค่าประมาณแบบจุด อย่างไรกต็ามในบางกรณผู้ีบริหารอาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดทาํหรือ

ช่วยจัดทาํประมาณการทางบัญชี ความจาํเป็นดังกล่าวเป็นผลจาก 

• ลักษณะเฉพาะของรายการซ่ึงต้องมีการจัดทาํประมาณการ เช่น การวัดมูลค่าของแร่ธาตุ

หรือไฮโดรคาร์บอนในอตุสาหกรรมแร่ 

• ลักษณะของเทคนิคในแบบจาํลองถูกกาํหนดเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้อง

ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจเป็นกรณีที่ต้องใช้การวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
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• ลักษณะของสถานการณ ์รายการหรือเหตุการณท์ี่ผดิปกติหรือเกดิขึ้นไม่บ่อยซ่ึงเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

 

ข้อพิจารณาสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก30. ในกิจการขนาดเลก็ สถานการณ์ที่กาํหนดให้ต้องมีการประมาณการทางบัญชีมักเป็นกรณีที่

เจ้าของเป็นผู้จัดการสามารถทาํการประมาณค่าประมาณแบบจุดได้ อย่างไรกต็ามในบางกรณี

กอ็าจจาํเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ การหารือกบัเจ้าของที่เป็นผู้จัดการในช่วงแรกของการตรวจสอบ

เกี่ยวกบัลักษณะของประมาณการทางบัญชี ความครบถ้วนของประมาณการทางบัญชีที่ควรมี 

และความเพียงพอของกระบวนการในการจัดทาํประมาณการจะช่วยเจ้าของที่เป็นผู้จัดการใน

การประเมินว่ามีความจาํเป็นในการใช้ผู้เช่ียวชาญหรือไม่ 

 

ข้อสมมติ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (4)) 

 

ก31. ข้อสมมติเป็นส่วนสาํคัญในประมาณการทางบัญชี สิ่งที่ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาในการทาํ

ความเข้าใจในข้อสมมติที่ใช้จัดทาํประมาณการทางบัญชี มีดังน้ี 

• ลักษณะของข้อสมมติรวมถงึข้อสมมติใดที่อาจเป็นข้อสมมติที่เป็นนัยสาํคัญ 

• ผู้บริหารประเมินถึงความเกี่ยวข้องและความครบถ้วนของข้อสมมติอย่างไร (มีการ

พิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว) 

• หากเป็นไปได้ ผู้บริหารมีการพิจารณาว่าข้อสมมติที่ใช้มีความสมํ่าเสมออย่างไร 

• ข้อสมมติน้ันเกี่ยวข้องกบัสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือไม่ (เช่น ข้อสมมติ

เกี่ยวกับโปรแกรมการบาํรุงรักษาซ่ึงอาจกระทบต่อประมาณการอายุการใช้งานของ

สนิทรัพย์) และผู้บริหารปฏบิัติตามแผนทางธุรกจิและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่ง

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย 

อัตราการเสียชีวิต การตัดสินที่อาจเป็นไปได้หรือการกระทาํทางกฎหมาย หรือความ  

ผนัผวนและช่วงของกระแสเงินสดในอนาคต) 

• ลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชี มีเพ่ือสนับสนุนข้อสมมติ (ถ้ามี) 

ผู้เช่ียวชาญอาจช่วยผู้บริหาร ในการจัดทาํหรือระบุข้อสมมติในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

ข้อสมมติเหล่าน้ันเม่ือถูกใช้โดยผู้บริหารกจ็ะถอืเป็นข้อสมมติของผู้บริหาร 

 

ก32.  ในบางกรณี ข้อสมมติอาจเป็นข้อมูลนาํเข้า เช่น กรณีที่ผู้บริหารใช้แบบจาํลองในการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี แต่ข้อมูลนาํเข้าอาจถูกใช้ในการอ้างถงึข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ข้อสมมติแบบ

เฉพาะเจาะจง 
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ก33. ผู้บริหารอาจสนับสนุนข้อสมมติด้วยข้อมูลที่แตกต่างกนัจากทั้งภายในและภายนอกกจิการที่มี

ความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือที่แตกต่างกัน ในบางกรณีข้อสมมติอาจมีความน่าเช่ือถือ

เน่ืองจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น อัตราดอกเบี้ ยหรือข้อมูลทางสถิติที่

ประกาศเป็นสาธารณะ) หรือจากแหล่งข้อมูลภายใน (เช่น ข้อมูลในอดีตหรือสถานการณ์ที่

เคยเกดิขึ้นของกจิการ) ในกรณีอื่น ๆ ข้อสมมติอาจขึ้นกบัดุลยพินิจมากขึ้น เช่น กรณีที่กจิการ

ไม่มีประสบการณห์รือไม่มีแหล่งข้อมูลภายนอก 

 

ก34.  ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อสมมติควรมีการพิจารณาถึงผู้ที่มีความรอบรู้

และความเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (บางคร้ังเรียกว่า “ผู้ซ้ือผู้ขายในตลาด” หรือเทียบเท่า) ใช้

พิจารณามูลค่ายุติธรรมเมื่อมีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหักกลบลบหน้ี ข้อสมมติที่มี

ลักษณะเฉพาะเช่นน้ีอาจแตกต่างกนัจากลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ถูกวัดมูลค่า วิธกีาร

วัดมูลค่าที่ใช้ (เช่น วิธีราคาตลาดหรือวิธีรายได้) และข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

ก35.  สาํหรับการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีน้ัน ข้อสมมติหรือข้อมูลนาํเข้าอาจมีความ

แตกต่างกนัไปตามแหล่งข้อมูลและข้อมูลนาํเข้าดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อสมมติหรือข้อมูลนําเข้าที่สะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดอาจใช้ในการกาํหนด

ราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ ซ่ึงได้มาจากข้อมูลทางการตลาดที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอสิระ

ของกจิการที่รายงาน (บางคร้ังถูกเรียกว่า “ข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตได้” หรือเทยีบเท่า) 

(ข) ข้อสมมติหรือข้อมูลนาํเข้าที่สะท้อนดุลยพินิจของกจิการเกี่ยวกับข้อสมมติที่ผู้ซ้ือผู้ขาย

ในตลาดอาจใช้ในการตั้งราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ ซ่ึงได้มาจากข้อมูลที่ดีที่สดุที่หาได้ใน

สถานการณน้ั์น (บางคร้ังถูกเรียกว่า “ข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตไม่ได้” หรือเทยีบเท่า) 

อย่างไรกต็ามในทางปฏิบัติ การแยกความแตกต่างระหว่าง (ก) และ (ข) ไม่สามารถทาํได้

เสมอไป นอกจากน้ีผู้บริหารอาจมีความจาํเป็นที่ต้องเลือกข้อสมมติจากหลายข้อสมมติที่มี

ความแตกต่างกนัที่ใช้โดยผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดต่างรายกนั 

 

ก36. ขอบเขตของดุลยพินิจ เช่น ข้อสมมติหรือข้อมูลนาํเข้าสามารถสงัเกตได้หรือไม่ มีอทิธิพลต่อ

ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ และการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสาํหรับประมาณการทางบัญชีเป็นการเฉพาะของ

ผู้สอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 23 TSA 540  

การเปล่ียนแปลงในวิธกีารจัดทาํประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (5)) 

 

ก37. ในการประเมินว่าผู้บริหารจัดทาํประมาณการทางบัญชีอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจ

ว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือควรมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดทาํประมาณการทางบัญชีจากงวด

ก่อนหรือไม่ วิธีประมาณการเฉพาะอาจต้องเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงใน

สภาพแวดล้อมหรือสภาวะการณซ่ึ์งกระทบต่อกจิการหรือตามข้อกาํหนดในแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากผู้บริหารมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

ผู้บริหารจําเป็นต้องแสดงว่าวิธีการใหม่มีความเหมาะสมกว่าหรือวิธีการใหม่น้ีสามารถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริหารเปล่ียนเกณฑ์การจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีจากวิธีราคาตลาดเป็นการใช้แบบจาํลอง ผู้สอบบัญชีต้องพิสูจน์ว่าข้อ

สมมติของผู้บริหารเกี่ยวกบัตลาดน้ันมีความสมเหตุสมผลตามสถานการณท์างเศรษฐกจิ 

 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค) (6)) 

 

ก38. สิ่งที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการทาํความเข้าใจว่าผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจาก

ความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ และอย่างไร ตัวอย่างเช่น  

• ผู้บริหารมีการพิจารณาข้อสมมติหรือผลลัพธ์อื่นหรือไม่และอย่างไร ตัวอย่างเช่น ทาํ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ือพิจารณาผลกระทบการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติของ

ประมาณการทางบัญชี 

• ผู้บริหารกาํหนดประมาณการทางบัญชีอย่างไรเม่ือมีการวิเคราะห์ว่ามีผลลัพธ์หลาย

ผลลัพธท์ี่แตกต่างกนัของแต่ละสถานการณ ์

• ผู้บริหารติดตามผลลัพธ์ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํในงวดก่อนหรือไม่ และ

ผู้บริหารตอบสนองต่อผลที่ได้จากกระบวนการติดตามผลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก39.  ผลที่ได้จากประมาณการทางบัญชีมักแตกต่างจากประมาณการทางบัญชีที่รับรู้ ในงบการเงิน 

งวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ยงเพ่ือระบุและทาํความเข้าใจในเหตุผลที่เกดิความ

แตกต่าง โดยการขอข้อมูลดังน้ี 

• ข้อมูลเกี่ยวกบัความมีประสทิธภิาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการประมาณการของ

ผู้บริหารในงวดปัจจุบัน 

• หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกบัการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีในงวดบัญชีปัจจุบัน

ของประมาณการทางบัญชีที่รับรู้ ในงวดบัญชีก่อน 

• หลักฐานการตรวจสอบซ่ึงอาจต้องเปิดเผยในงบการเงิน เช่น ความไม่แน่นอนของ

ประมาณการ 
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ก40.  การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนอาจช่วยผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบันในการระบุ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เพ่ิมข้อสงสยัต่อประมาณการทางบัญชีหรือช่วยระบุความลาํเอยีง

ที่เป็นไปได้ของผู้บริหารในปัจจุบัน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจะ

ช่วยระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการ

ตรวจสอบต่อไป 

 

ก41. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
12

 กาํหนดให้มีการสอบทานย้อนหลังถึงการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและ

ปฏบิัติงานในการสอบทานประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกบัความลาํเอยีงที่อาจก่อให้เกดิความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเน่ืองจากการทุจริตในกรณีที่มี

ความเสี่ยงที่ผู้บริหารอาจไม่ทาํตามระบบการควบคุมภายใน ในทางปฏบิัติการสอบทานประมาณ

การทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีเพ่ือประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชีอาจทาํโดยการทาํตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 

  

ก42.  ผู้สอบบัญชีอาจใช้ดุลยพินิจว่าควรมีการสอบทานรายละเอยีดเพ่ิมเติมสาํหรับประมาณการทาง

บัญชีที่พบในการตรวจสอบงวดก่อนซ่ึงได้รับการระบุว่ามีความไม่แน่นอนของประมาณการสงู 

หรือสาํหรับประมาณการทางบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญจากงวดก่อน ในทาง

ตรงกันข้าม สาํหรับประมาณการทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกรายการที่เกิดขึ้ นเป็นประจาํ 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพ่ือประเมินความเสี่ยงกเ็พียงพอ

แล้วสาํหรับการสอบทาน 

 

ก43.  สาํหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการทางบัญชีอื่นซ่ึงประมาณจาก

สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า อาจมีผลต่างเกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

ในงบการเงินงวดก่อนและผลหรือจาํนวนที่ได้จากการประมาณการใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

งวดปัจจุบัน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าสาํหรับประมาณการทางบัญชี

เกี่ยวเน่ืองกบัการรับรู้ เกี่ยวกบัมูลค่า ณ เวลาใดเวลาหน่ึงซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ

และรวดเร็วเม่ือสภาพแวดล้อมในการดาํเนินงานเปล่ียนแปลงไป ดังน้ันผู้สอบบัญชีอาจให้

ความสาํคัญกับการสอบทานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลซ่ึงเกี่ยวข้องกับการระบุหรือการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี

การทาํความเข้าใจการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับข้อสมมติของผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดซ่ึงส่งผลต่อผล

ของประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนอาจจะไม่ให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องใน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หากเป็นเช่นน้ันการพิจาณาถึงผลของประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจทาํให้เข้าใจในประสทิธภิาพของกระบวนการ

                                                        

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 32 (ข) (2) 
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ประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน ซ่ึงคือการติดตามบันทึกของผู้บริหาร ซ่ึงผู้สอบบัญชี

สามารถใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัความมีประสทิธิภาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหาร

ในปัจจุบัน 

 

ก44.  ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจาํนวนที่ถูกรับรู้ ในงบการเงินงวดก่อนอาจ

ไม่ได้แสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินในงวดก่อนเสมอไป อย่างไร  

กต็ามผลต่างน้ันอาจแสดงถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของงบการเงินงวดก่อนได้ เช่น ผลต่าง

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากข้อมูลซ่ึงผู้บริหารสามารถหามาได้ในขณะที่งบการเงินในงวดก่อนได้รับการ

สรุปผลแล้วหรือมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวเพ่ือใช้ใน    

การจัดทาํงบการเงินในงวดก่อน ในแม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทอาจกาํหนดแนวทาง

ในการแยกความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีซ่ึงก่อให้เกิด

หรือไม่ก่อให้เกดิการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง และให้แนวทางปฏบิัติทางบัญชีด้วย 

 

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก45.  ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่เกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีอาจได้รับ

อทิธพิลจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 

• ขอบเขตของประมาณการทางบัญชีซ่ึงต้องขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ 

• ความอ่อนไหวของประมาณการทางบัญชีต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ 

• ความมีอยู่จริงของเทคนิคการวัดมูลค่าซ่ึงอาจทาํให้ความไม่แน่นอนของประมาณการ

หมดไป (ถึงแม้ว่าการให้ดุลยพินิจสาํหรับข้อสมมติที่ใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าอาจก่อให้เกดิ

ความไม่แน่นอนของประมาณการ) 

• ช่วงเวลาที่มีการประมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์

ในอนาคต 

• ความสามารถในการหาข้อมูลที่เช่ือถอืได้จากแหล่งภายนอก 

• ขอบเขตซ่ึงประมาณการทางบัญชีจัดทาํจากข้อมูลนาํเข้าที่หาได้หรือข้อมูลนาํเข้าที่หา

ไม่ได้ 

ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีอาจมีอทิธพิล

ต่อข้อสงสยัต่อความลาํเอยีงในการประมาณการ 
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ก46.  สิ่งที่ผู้สอบบัญชีใช้พิจารณาในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญอาจรวมถงึ 

• จาํนวนประมาณการทางบัญชีที่เกดิขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกดิ 

• ประมาณการทางบัญชีที่บนัทกึบัญชี (ซ่ึงหมายถงึค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร) 

เปรียบเทยีบกบัประมาณการทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะต้องบันทกึ 

• ผู้บริหารใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีหรือไม่ 

• ผลจากการสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน 
 

ความไม่แน่นอนของประมาณการในระดบัสงูและความเสีย่งทีเ่ป็นนยัสาํคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 
 

ก47.  ตัวอย่างของประมาณการทางบัญชีที่อาจมีความไม่แน่นอนของประมาณการสงู 

• ประมาณการทางบัญชีซ่ึงใช้ดุลยพินิจสงู ตัวอย่างเช่น ดุลยพินิจเกี่ยวกบัผลที่จะเกดิขึ้น

จากคดีความที่ค้างอยู่ หรือจาํนวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตขึ้นอยู่กับ

หลายเหตุการณท์ี่มีความไม่แน่นอนหลายปีในอนาคต 

• ประมาณการทางบัญชีซ่ึงไม่สามารถคาํนวนได้โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าที่ใช้กนั 

• ประมาณการทางบัญชีที่ผลจากการสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัประมาณการบัญชี

ที่คล้ายคลึงกันที่จัดทาํขึ้ นในงวดก่อนระบุว่ามีผลแตกต่างอย่างมีสาระสาํคัญระหว่าง

ประมาณการที่จัดทาํขึ้นเดิมและผลที่เกดิขึ้นจริง 

• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงใช้แบบจาํลองที่กจิการพัฒนาขึ้นเองเป็นการเฉพาะ 

หรือโดยไม่มีข้อมูลนาํเข้าที่จัดหาได้ 
 

ก48. ประมาณการทางบัญชีซ่ึงดูเสมือนว่าไม่มีนัยสาํคัญอาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญได้เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนของการประมาณที่เกี่ยวข้องกับ

ประมาณการน้ัน ดังน้ันขนาดของจํานวนที่รับรู้หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสาํหรับ

ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ใช่ข้อบ่งช้ีถงึความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ก49.  ในบางสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของประมาณการมีระดับสงูจนไม่สามารถจัดทาํประมาณ

การทางบัญชีที่สมเหตุสมผลได้ ดังน้ันแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจไม่ให้รับรู้

ประมาณการในงบการเงินหรือไม่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีน้ีความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคัญไม่เพียงเกี่ยวข้องว่าควรรับรู้ ประมาณการทางบัญชีหรือควรวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือไม่ หากรวมถงึความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วย แม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีและ

ความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับประมาณการน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ก

120-ก123) 
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ก50.  หากผู้สอบบัญชีระบุว่าประมาณการทางบัญชีน้ันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ เป็นนัยสําคัญ     

ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจการควบคุมภายในของกจิการรวมถึงกจิกรรมการควบคุมภายใน

ด้วย
13

 

 

ก51. ในบางกรณ ีความไม่แน่นอนของการประมาณการทางบัญชีอาจก่อให้เกดิความสงสยัอย่างมาก

เกี่ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

570
14

 ได้ให้ข้อกาํหนดและให้แนวทางในสถานการณด์ังกล่าว 

 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่ได้

ประเมินไว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก52. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติงานตรวจสอบ

โดยระบุลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบให้เป็นไปตามความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้จากการประเมินประมาณการทางบัญชีทั้งใน

ระดับงบการเงินและระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
15

 ย่อหน้าที่ ก53-ก115 

เน้นถงึการตอบสนองเฉพาะในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เท่าน้ัน 

 

การนําไปใชข้องขอ้กาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12 (ก)) 

 

ก53.  แม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทกําหนดเง่ือนไขบางประการสําหรับการรับรู้

ประมาณการทางบัญชีและวิธกีารเฉพาะในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี รวมถงึกาํหนดการ

เปิดเผยข้อมูลไว้ด้วย ข้อกาํหนดดังกล่าวอาจมีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจ จากการทาํ

ความเข้าใจการประเมินความเสี่ยง ข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจ

ทาํให้ผู้สอบบัญชีเกิดข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหรือการตีความที่แตกต่างกัน ทาํให้

ผู้สอบบัญชีมุ่งให้ความสนใจในด้านน้ัน 

 

ก54.  การพิจารณาว่าผู้บริหารปฏิบัติตามข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ ส่วนหน่ึงได้มาจากการทาํความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกจิการ ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของบางรายการ เช่น สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนซ่ึงได้มาจากการรวมธุรกจิ อาจต้องพิจารณาผลกระทบจากลักษณะของกจิการหรือ

การดาํเนินงานของกจิการ 

 

                                                        

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 29 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 5-6 
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ก55. ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบเพ่ิมเติม เช่น การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัสภาพ

ด้านกายภาพในปัจจุบันของสนิทรัพย์อาจมีความจาํเป็นในการพิจารณาว่าผู้บริหารปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

ก56. การปฏบิัติตามข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาํหนดให้ผู้บริหารต้อง

พิจารณาการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่กระทบต่อกจิการ ตัวอย่างเช่น 

การที่เร่ิมมีตลาดซ้ือง่ายขายคล่องสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิบางประเภทอาจบอกได้ว่าการ

ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันไม่

เหมาะสมอกีต่อไป 

 

ความสมํ่าเสมอในวธีิการและเกณฑที์ใ่ชใ้นกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12 (ข)) 

 

ก57. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธีจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อนมีความสาํคัญ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงซ่ึงไม่ได้เกดิจาก

การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือมีข้อมูลใหม่ที่ปราศจากเหตุผลในการพิจารณา     

การเปล่ียนแปลงที่ปราศจากเหตุผลในประมาณการทางบัญชีจะส่งผลต่อความไม่สมํ่าเสมอ

ของงบการเงินตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง และอาจทาํให้เกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญหรือเป็นข้อบ่งช้ีถงึความลาํเอยีงที่อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 

 

ก58. ผู้บริหารมีเหตุผลที่ดีสาํหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือเปล่ียนวิธีการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีจากงวดหน่ึงไปอกีงวดหน่ึงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม 

การมีเหตุผลที่ดีและความเพียงพอของเอกสารที่สนับสนุนข้อยืนยันของผู้บริหารว่ามีการ

เปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมซ่ึงทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือวิธกีาร

จัดทาํประมาณการทางบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

 

การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีไ่ดจ้าก    

การประเมิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก59.  การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองโดยอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างในย่อ

หน้าที่ 13 ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญอาจได้รับอทิธพิลจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 

•  ลักษณะของประมาณการทางบัญชี รวมถงึการเกดิของประมาณการทางบัญชีว่าเกดิจาก

รายการที่เกดิขึ้นเป็นประจาํหรือไม่ค่อยเกดิบ่อย 

•  มีวิธีการที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่จะให้หลักฐานการตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชีอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

•  การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญรวมถึง

การประเมินว่าความเสี่ยงที่ประเมินไว้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ 
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ก60.  ตัวอย่างเช่น ในการประเมินความสมเหตุสมผลของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ วิธีการที่ มี

ประสิทธิภาพสาํหรับผู้สอบบัญชีอาจเป็นการสอบทานการรับชําระหน้ีในภายหลังร่วมกับ

วิธีการอื่น ๆ หากมีความไม่แน่นอนของการประมาณการเกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี

ในระดับสงู ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชีขึ้นอยู่กบัแบบจาํลองที่จัดทาํขึ้นเองซ่ึงใช้ข้อมูล

นาํเข้าที่สงัเกตไม่ได้ ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้การตรวจสอบหลายอย่างเพ่ือตอบสนองต่อผลการ

ประเมินความเสี่ยงในย่อหน้าที่ 13 เพ่ือให้ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

 

ก61. แนวทางการปฏิบัติอื่นเพ่ิมเติมที่อธิบายสถานการณ์ในการตอบสนองแต่ละแบบที่เหมาะสม 

ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก62-ก95 

 

เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นจนถงึวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ก)) 

 

ก62.  การพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีให้หลักฐานการตรวจสอบ

เกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมหรือไม่ เม่ือเหตุการณ์น้ันคาดว่า

จะ 

• เกดิขึ้น และ 

• ให้หลักฐานการตรวจสอบเพ่ือยืนยันหรือขดัแย้งกบัประมาณการทางบญัชี 

  

ก63. เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีบางกรณีอาจให้หลักฐานการตรวจสอบที่

เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น ยอดขายของสินค้า

คงเหลือในช่วงระยะเวลาที่ใกล้หลังจากวันสิ้ นงวดอาจให้หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับ

ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในกรณีน้ีอาจไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่น

สาํหรับประมาณการทางบัญชีน้ันเน่ืองจากได้รับหลักฐานการตรวจสอบอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมแล้ว 

 

ก64. สาํหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการ เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี

อาจไม่ให้หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น สถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาที่เน่ินนานไป นอกจากน้ัน

เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อมูลหลังจากวัน

สิ้นงวดอาจไม่สะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ัน

จึงอาจไม่เกี่ยวข้องกบัการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ย่อหน้าที่ 13 ได้ระบุ

การตอบสนองอื่นต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้ 
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ก65. ในบางกรณี เหตุการณ์ซ่ึงขัดแย้งกับประมาณการทางบัญชีอาจบอกได้ว่ากระบวนการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารไม่มีประสทิธภิาพ หรืออาจมีความลาํเอยีงของผู้บริหารใน

การจัดทาํประมาณการทางบัญชี 
 

ก66.  ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะไม่เลือกใช้วิธีน้ีเป็นการเฉพาะในการประมาณการทาง

บัญชี ผู้สอบบัญชียังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
16

 ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมว่า

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีทุก

รายการ
17

 ที่เป็นรายการที่ต้องปรับปรงุหรือเปิดเผยในงบการเงินได้ปรากฎในงบการเงินอย่าง

เหมาะสม
18

 เน่ืองจากการวัดมูลค่าประมาณการทางบัญชีในหลาย ๆ กรณีที่นอกเหนือไปจาก

การวัดประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซ่ึงโดยปกติจะขึ้ นอยู่กับผลของสถานการณ ์

รายการหรือเหตุการณใ์นอนาคต ผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายใต้มาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 560  
 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก67.  หากระยะเวลาระหว่างวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีมีระยะ

เวลานาน การสอบทานเหตุการณ์ของผู้สอบบัญชีในช่วงน้ีอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อ

ประมาณการทางบัญชีอื่นที่ไม่ใช่การประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ในกรณีน้ีอาจเป็นกรณี

สาํหรับกจิการที่มีขนาดเลก็ที่เจ้าของบริหารเอง โดยเฉพาะเม่ือผู้บริหารไม่มีวิธีการควบคุมที่

เป็นลายลักษณอ์กัษรสาํหรับประมาณการทางบัญชี 
 

การทดสอบวิธกีารจัดทาํประมาณการของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข)) 
 

ก68. การทดสอบวิธีการจัดทาํประมาณการโดยผู้บริหารและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาํอาจเหมาะสม 

เม่ือประมาณการทางบัญชีเป็นการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงจัดทําจาก

แบบจาํลองที่ใช้ข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตได้และข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น 

• ประมาณการทางบัญชีจัดทาํจากการประมวลผลของข้อมูลตามปกติของข้อมูลโดย

ระบบบัญชีของกจิการ 

• การสอบทานของผู้สอบบัญชีสาํหรับประมาณการทางบัญชีที่มีลักษณะเดียวกันในงบ

การเงินในงวดบัญชีก่อนทาํให้เช่ือได้ว่ากระบวนการของผู้บริหารในปัจจุบันน่าจะมี

ประสทิธภิาพ 

• ประมาณการทางบัญชีขึ้ นอยู่กับประชากรที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกันโดยที่

ความแตกต่างของประชากรแต่ละรายไม่มีนัยสาํคัญ 

                                                        

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่ 6 

18
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่ 8 
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ก69.  การทดสอบการจัดทาํประมาณการโดยผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

• การทดสอบขอบเขตของข้อมูลซ่ึงใช้ในการประมาณการทางบัญชีว่ามีความถูกต้อง 

ครบถ้วนและเกี่ยวข้องกนั และประมาณการทางบัญชีได้ถูกกาํหนดอย่างเหมาะสมโดย

ใช้ข้อมูลน้ัน ๆ รวมถงึข้อสมมติของผู้บริหาร 

• การพิจารณาแหล่งข้อมูล ความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือของข่าวสารหรือข้อมูล

ภายนอก รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี 

• การทดสอบการคาํนวณประมาณการทางบัญชี การสอบทานข้อมูลเกี่ยวกบัประมาณการ

ทางบัญชีว่ามีความสอดคล้องซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ 

• การพิจารณากระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหาร 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก70.  ในกจิการขนาดเลก็ กระบวนการในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีมักมีแบบแผนที่น้อยกว่า

กจิการขนาดใหญ่ ในกจิการขนาดเลก็ที่ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องมาก อาจมักไม่มีคาํอธบิายใน

รายละเอยีดเกี่ยวกบัวิธกีารทางบัญชี ความซับซ้อนของการบันทกึบัญชี และนโยบายที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร แม้ว่ากิจการจะไม่มีกระบวนการจัดทาํประมาณการทางบัญชีอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรกไ็ม่ได้หมายความว่าผู้บริหารไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดทาํที่ ผู้สอบบัญชีจะ

สามารถทดสอบได้สาํหรับประมาณการทางบัญชี 

 

การประเมินวิธกีารวัดค่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข) (1)) 

 

ก71.  เม่ือแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้กาํหนดวิธีการในการวัดมูลค่า กจ็ะต้องใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่าวิธีการที่ใช้หรือแบบจําลองมีความเหมาะสมกับ

สถานการณน้ั์น ๆ หรือไม่  

 

ก72. สาํหรับวัตถุประสงค์น้ี ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 

• เหตุผลของผู้บริหารสาํหรับวิธกีารที่เลือกใช้น้ันมีความสมเหตุสมผล 

• ผู้บริหารมีการประเมินอย่างเพียงพอและมีการประยุกต์ใช้เกณฑอ์ย่างเหมาะสม (หากมี) 

ตามที่กําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนวิธีการที่

เลือกใช้ 

• วิธีการที่ใช้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์โดยคาํนึงถึงลักษณะของสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ถูกประมาณการ และเป็นไปตามข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชี 

• วิธกีารที่ใช้มีความเหมาะสมต่อธุรกจิ อตุสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมซ่ึงกจิการดาํเนินงาน

อยู่ 
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ก73. ในบางกรณ ีผู้บริหารอาจพบว่าวิธกีารที่แตกต่างกนัอาจส่งผลให้ประมาณการทางบัญชีให้ผลที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ ในกรณีเช่นน้ัน การทาํความเข้าใจว่ากิจการมีเหตุผลสนับสนุน

ความแตกต่างน้ีอย่างไรจะช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการที่

เลือกใช้ 

 

การประเมินวิธกีารที่เลือกใช้ 

 

ก74. ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือจัดทาํประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ผู้บริหารอาจมี

การใช้แบบจาํลอง แบบจาํลองที่ใช้จะเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่อาจขึ้ นอยู่กับหลาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมถึงอุตสาหกรรมที่

กจิการน้ันดาํเนินงานอยู่ และลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ถูกวัดมูลค่า 

 

ก75. ขอบเขตของข้อพิจารณาต่อไปน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ รวมถึงแบบจาํลองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ที่เป็นเชิงพาณิชย์สาํหรับการใช้งานในเฉพาะภาคส่วน หรืออุตสาหกรรม หรือแบบจาํลองซ่ึง

จดทะเบียน ในบางกรณกีจิการอาจใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดทาํและทดสอบแบบจาํลอง 

 

ก76.  สิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการทาํการทดสอบแบบจาํลองขึ้นอยู่กบัสถานการณ ์เช่น 

• แบบจาํลองได้รับการตรวจสอบก่อนนาํไปใช้ โดยมีการสอบทานเป็นระยะเพ่ือให้ม่ันใจ

ว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนาํไปใช้ กระบวนการตรวจสอบของกิจการ

รวมถงึการประเมินดังต่อไปน้ี 

o ความสมบูรณ์ทางทฤษฏีของแบบจําลองและความเช่ือถือได้ของการคาํนวณ 

รวมถงึความเหมาะสมของตัวแปรที่ใช้ในแบบจาํลอง 

o ความสมํ่าเสมอและความครบถ้วนของข้อมูลนําเข้าในแบบจําลองกับวิธีการ

ปฏบิัติที่ใช้กนัโดยทั่วไป 

o ผลของแบบจาํลองเปรียบเทยีบกบัรายการที่เกดิขึ้นจริง 

• นโยบายเกี่ยวกบัการควบคุมการเปล่ียนแปลงมีความเหมาะสมและมีขั้นตอนอยู่จริง 

• มีการปรับแบบจาํลองเป็นระยะ ๆ และมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะเม่ือ

ข้อมูลนาํเข้าต้องใช้ดุลยพินิจ 

• การปรับปรุงผลจากแบบจาํลอง รวมถึงในกรณีของประมาณการมูลค่ายุติธรรมทาง

บัญชี ว่าการปรับปรุงน้ันได้มีการสะท้อนถึงข้อสมมติของผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดภายใต้

สถานการณเ์ดียวกนั 

• แบบจําลองมีการจัดทาํเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้แบบจําลอง

ข้อจาํกัดของแบบจาํลอง ข้อมูลนาํเข้าตัวแปรสาํคัญ ข้อมูลนาํเข้าที่จาํเป็นและผลจาก

การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบจาํลอง 
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ข้อสมมติที่ใช้โดยผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข) (2)) 

 

ก77. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อสมมติที่ใช้โดยผู้บริหารขึ้นอยู่กบัข้อมูลที่ได้รับขณะทาํ

การตรวจสอบเท่าน้ัน วิธีการตรวจสอบข้อสมมติของผู้บริหารจัดทาํเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของกิจการเท่าน้ัน ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อข้อ

สมมติน้ัน ๆ  

 

ก78. สิ่งที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้โดยผู้บริหาร 

มีดังต่อไปน้ี 

• ข้อสมมติแต่ละข้อมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

• ข้อสมมติมีความเป็นอสิระและมีความสอดคล้องซ่ึงกนัและกนัอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ 

• ข้อสมมติค่อนข้างมีความสมเหตุสมผลเม่ือพิจารณาโดยรวมหรือมีความสอดคล้องกบั

ข้อสมมติอื่นที่ใช้สาํหรับประมาณการทางบัญชีน้ันหรือสาํหรับประมาณการทางบัญชีอื่น 

• ในกรณีของการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้อสมมติได้สะท้อนถึงข้อสมมติทาง

การตลาดที่สงัเกตได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

ก79. ข้อสมมติของประมาณการทางบัญชีอาจสะท้อนถงึสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังซ่ึงจะเป็นวัตถุประสงค์

และกลยุทธท์ี่เฉพาะเจาะจง ในกรณเีช่นน้ันผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ือประเมิน

ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติน้ันโดยพิจารณาว่าข้อสมมติสอดคล้องกบัเง่ือนไขดังน้ี 

• สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิโดยทั่วไปและสภาพเศรษฐกจิของกจิการ 

• แผนงานของกจิการ 

• ข้อสมมติที่ใช้ในงวดก่อน หากมีความเกี่ยวข้อง  

• ประสบการณ์ของกจิการหรือเง่ือนไขในอดีตของกจิการ ข้อมูลในอดีตอาจเป็นตัวแทน

ของสถานการณ ์หรือเหตุการณใ์นอนาคต 

• ข้อสมมติอื่นที่ผู้บริหารใช้ที่เกี่ยวข้องกบังบการเงิน 

 

ก80.  ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้อาจขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสามารถใน

การปฏบิัติงานของผู้บริหาร ผู้บริหารจัดทาํเอกสารเกี่ยวกบัแผนงานและความตั้งใจที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหน้ีสินเฉพาะอย่าง และแม่บทการรายงานทางการเงินอาจกาํหนดให้ทาํ

เช่นน้ันด้วย ถึงแม้ว่าขอบเขตของหลักฐานการตรวจสอบที่จะได้รับจะเกี่ยวกบัความตั้งใจและ

ความสามารถของผู้บริหารเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีกอ็าจรวมถงึ 

• การสอบทานเหตุการณใ์นอดีตเกี่ยวกบัการทาํตามความตั้งใจของผู้บริหาร 

• การสอบทานแผนงานหรือเอกสารอื่นซ่ึงรวมถึง  แผนงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

หรือรายงานการประชุม (หากเป็นไปได้) 

• การสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบัเหตุผลสาํหรับการดาํเนินการที่มีลักษณะเฉพาะน้ัน   
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• การสอบทานเหตุการณท์ี่เกดิภายหลังวันที่ในงบการเงินจนถงึวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี 

• การประเมินความสามารถของกิจการในการทําตามสิ่งที่ก ําหนดไว้ภายใต้สภาพ

เศรษฐกจิของกจิการรวมถงึผลกระทบของภาระผูกพันที่มี 

อย่างไรกต็ามแม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจไม่อนุญาตให้ใช้ความตั้งใจของ

ผู้บริหารหรือแผนงานในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี ส่วนใหญ่เป็นกรณีของการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมทางบัญชีเน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ากาํหนดให้ต้องสะท้อนให้เหน็

ถงึข้อสมมติที่ใช้โดยผู้ซ้ือและผู้ขายในตลาด 

 

ก81.  สิ่งที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ใน

การจัดทาํประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้แล้ว อาจประกอบด้วย 

• ผู้บริหารใช้ข้อมูลเบื้องต้นทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงในการจัดทาํข้อสมมติหรือไม่ 

• ข้อสมมติมีความสมํ่าเสมอกับเง่ือนไขทางการตลาดที่สังเกตได้และลักษณะของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิถูกวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

• แหล่งข้อมูลของข้อสมมติเกี่ยวกบัผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดมีความเกี่ยวข้องกนัและเช่ือถือได้

หรือไม่ และผู้บริหารเลือกใช้ข้อสมมติอย่างไรเมื่อข้อสมมติของผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดที่มี

อยู่มีหลายข้อที่แตกต่างกนั 

• ข้อสมมติได้คาํนึงถงึสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เปรียบเทยีบกนัได้อย่างไร  

 

ก82.  การประมาณมูลค่ายุตธิรรมทางบัญชีอาจประกอบด้วยข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตได้และข้อมูลนาํเข้า

ที่สังเกตไม่ได้ หากการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีขึ้นอยู่กับข้อมูลนาํเข้าที่สังเกตไม่ได้

ผู้สอบบญัชีอาจพิจารณาว่าผู้บริหารสนับสนุนสิ่งต่อไปน้ีอย่างไร  

• การระบุถงึลักษณะของผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกบัการประมาณการทางบัญชี 

• การปรับเปล่ียนข้อสมมติเพ่ือสะท้อนมุมมองของข้อสมมติที่ผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดจะใช้ 

• มีการรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สดุในสถานการณน้ั์น ๆ หรือไม่ 

• หากเป็นไปได้ ข้อสมมติได้คาํนึงถึงรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เปรียบเทียบกันได้

อย่างไร 

หากมีข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตไม่ได้ การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อสมมติอาจจะต้องถูกรวม

กบัการตอบสนองอื่น ๆ ต่อความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 13 เพ่ือที่จะได้รับหลักฐานการตรวจสอบ

บัญชีที่เหมาะสม ในกรณเีช่นน้ันผู้สอบบัญชีอาจมีความจาํเป็นต้องทาํการตรวจสอบด้วยวิธอีื่น 

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเอกสารสนับสนุนว่ามีการสอบทานและการอนุมัติประมาณการทาง

บัญชีโดยผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และโดยผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลหากเป็นไปได้ 
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ก83. ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สนับสนุนประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชี

อาจระบุหน่ึงหรือหลายข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงอาจแสดงให้เหน็ว่าประมาณการทางบัญชีมี

ความไม่แน่นอนในการประมาณการในระดับสูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ  

การตอบสนองเพ่ิมเติมต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก102-ก115 

 

การทดสอบประสทิธภิาพของการควบคุมภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ค)) 

 

ก84. การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่าผู้บริหารจัดทาํประมาณการทางบัญชีอย่างไร

อาจมีความเหมาะสมเม่ือกระบวนการของผู้บริหารมีการออกแบบมาอย่างดีและมีการนาํไปใช้

และปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น 

• มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชีโดย

ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และโดยผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลหากเป็นไปได้ 

• ประมาณการทางบัญชีได้มาจากกระบวนการที่เกิดขึ้ นเป็นประจาํสมํ่าเสมอของข้อมูล

โดยระบบบัญชีของกจิการ 

 

ก85. ควรทาํการทดสอบประสทิธภิาพการควบคุมภายในเมื่อ: 

(ก) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมภายในของ

กระบวนการดาํเนินงานมีการดาํเนินการอย่างมีประสทิธภิาพ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้หลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ

และเหมาะสมในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
19

 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก86.  การควบคุมภายในของกระบวนการจัดทาํประมาณการทางบัญชีอาจจะมีอยู่ในกิจการขนาด

เลก็แต่จะมีลักษณะแตกต่างกนัไป นอกจากน้ันกจิการขนาดเลก็อาจเหน็ว่าการควบคุมภายใน

บางอย่างไม่มีความจาํเป็นเน่ืองจากผู้บริหารเข้ามาควบคุมดูแลในกระบวนการรายงานทางการ

เงินอยู่แล้ว อย่างไรกต็ามใน กจิการขนาดเลก็หลาย ๆ กจิการ อาจจะไม่มีการควบคุมภายใน

หลายอย่างที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถระบุได้ ด้วยเหตุน้ีการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อการ

ประเมินความเสี่ยงกมี็แนวโน้มที่จะเป็นการตรวจสอบอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตาม

ย่อหน้าที่ 13 
 

 

 

 

 

                                                        

19
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 8 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 36 TSA 540  

การจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ง)) 
 

ก87.  การจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงในการประเมินค่าประมาณแบบจุดของ

ผู้บริหารอาจมีความเหมาะสม ในกรณทีี่ 

• ประมาณการทางบัญชีไม่อาจได้มาจากกระบวนการทางบัญชีที่เกดิเป็นประจาํสมํ่าเสมอ

จากระบบบัญชี 

• การสอบทานของผู้สอบบัญชีในประมาณการทางบัญชีที่คล้ายคลึงกนัในงวดก่อนทาํให้

เช่ือว่ากระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดปัจจุบันอาจไม่มีประสทิธภิาพ 

• การควบคุมภายในของกิจการที่อยู่ภายใต้กระบวนการของผู้บริหารในการพิจารณา

ประมาณการทางบัญชีมีการออกแบบที่ไม่ดีพอหรือไม่มีการนาํไปใช้ 

• เหตุการณ์หรือรายการระหว่างวันสิ้นงวดและวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีมีความขัดแย้ง

ต่อค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร 

• มีแหล่งข้อมูลอื่นที่ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ในการจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือ

ค่าประมาณแบบช่วง 
 

ก88. ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในของกจิการจะมีการออกแบบที่ดีและมีการนาํไปใช้อย่างเหมาะสม 

การจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจมีประสทิธภิาพหรือประสทิธผิลใน

การตอบสนองต่อผลของการประเมินความเสี่ยง ในสถานการณ์อื่นผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

วิธีการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาว่าจาํเป็นต้องขยายการตรวจสอบหรือไม่ และหากมี

ความจาํเป็นจะต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ก89. วิธกีารที่ผู้สอบบัญชีเลือกใช้ในการจัดทาํทั้งค่าประมาณแบบจุดและค่าประมาณแบบช่วงอาจมี

ความหลากหลายขึ้ นอยู่กับการพิจารณาว่าสิ่งใดจะมีประสิทธิภาพในสถานการณ์น้ัน ๆ 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจัดทาํค่าประมาณแบบจุดขึ้นมาเบื้ องต้น หลังจากน้ันจึงประเมิน

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติเพ่ือจัดทาํค่าประมาณแบบช่วงเพ่ือใช้ใน   

การประเมินค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หรือนอกจากน้ันผู้สอบบัญชีอาจเร่ิมจากจัดทาํ

ค่าประมาณแบบช่วงเพ่ือพิจารณาค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หากสามารถทาํได้ 
 

ก90. ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการจัดทาํค่าประมาณแบบจุดซ่ึงต่างจากค่าประมาณแบบช่วง 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ แบบจาํลองที่ใช้ ลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่สามารถ

จัดหาได้และความไม่แน่นอนของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี 

นอกจากน้ันการตัดสนิใจในการจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจได้รับ

อทิธิพลจากแม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึงมีการกาํหนดให้ใช้ค่าประมาณแบบจุดหลังจาก

พิจารณาผล และข้อสมมติอื่น ๆ แล้วหรือ กาํหนดวิธีการวัดมูลค่าโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น 

การใช้การคิดลดความน่าจะเป็น-ค่าที่คาดไว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก) 
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ก91. ผู้สอบบัญชีอาจจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงได้หลายวิธ ีเช่น 

• ใช้แบบจาํลอง ตัวอย่างเช่น แบบจาํลองที่ใช้ในเฉพาะภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมน้ัน 

หรือแบบจาํลองที่จัดทาํโดยผู้สอบบัญชี 

• จัดทาํจากการพิจารณาข้อสมมติหรือผลที่เป็นทางเลือกอื่นของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น 

การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกนั 

• การจ้างหรือใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดทาํแบบจาํลองหรือให้ข้อสมมติที่มีความเกี่ยวข้อง 

• ทาํการอ้างองิถงึเง่ือนไข รายการ หรือเหตุการณห์รือตลาดที่เกี่ยวข้องของสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 

 

ความเข้าใจในข้อสมมติหรือวิธกีารของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ง) (1)) 

 

ก92. เม่ือผู้สอบบัญชีจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงและใช้ข้อสมมติหรือวิธกีาร

ที่แตกต่างจากที่ผู้บริหารใช้ ย่อหน้าที่ 13 (ง) (1) จะกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจ

เกี่ยวกับข้อสมมติหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้อย่างเพียงพอในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

ความเข้าใจน้ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดทาํค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงของ

ผู้สอบบัญชี นอกจากน้ันยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจและประเมินถึงผลต่างอย่างมีสาระสาํคัญ

จากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผลต่างอาจเกดิขึ้นเน่ืองจากผู้สอบบัญชีใช้

ข้อสมมติที่แตกต่างไป (แต่กเ็ป็นไปได้) เม่ือเปรียบเทียบกับที่ผู้บริหารใช้ ซ่ึงอาจแสดงให้

เหน็ว่าประมาณการทางบัญชีมีความอ่อนไหวสงูต่อข้อสมมติบางข้อ ดังน้ันจึงขึ้นอยู่กับความ

ไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสงูและแสดงให้เหน็ว่าประมาณการทางบัญชีอาจมีความ

เสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญสงู นอกจากน้ันผลต่างอาจเกดิจากผลของความผดิพลาดของข้อเทจ็จริงที่

ผู้บริหารใช้ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการตรวจสอบโดยการหารือกับผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ของ

ข้อสมมติที่ใช้และความเหมาะสมของตัวเลขและความแตกต่าง (หากมี) ในวิธีการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีในการสรปุผล 

 

การทาํช่วงของค่าประมาณให้แคบลง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ง) (2)) 

 

ก93. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าการใช้ค่าประมาณแบบช่วงมีความเหมาะสมในการประเมินความ

สมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร (ค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี)     

ย่อหน้าที่ 13 (ง) (2) กาํหนดให้ช่วงน้ันเป็นกรอบของผลที่สมเหตุสมผลทั้งหมดมากกว่าผลลัพธท์ี่

เป็นไปได้ทั้งหมด ค่าประมาณแบบช่วงไม่สามารถประกอบไปด้วยผลที่เป็นไปได้ทั้งหมด

เน่ืองจากช่วงน้ันจะกว้างเกินกว่าจะมีประสิทธิภาพสาํหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ช่วงของผู้สอบบัญชีจะเป็นประโยชน์และมีประสทิธิภาพเม่ือช่วงน้ันแคบเพียงพอที่จะช่วยให้

ผู้สอบบัญชีสรปุผลว่าประมาณการทางบัญชีน้ันมีข้อผดิพลาดหรือไม่ 
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ก94. โดยปกติช่วงที่ถูกทาํให้แคบลงให้เท่ากับหรือน้อยกว่าระดับความมีนัยสาํคัญ จะเพียงพอ

สาํหรับการประเมินความสมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร อย่างไรกต็าม

สาํหรับอุตสาหกรรมบางประเภท อาจไม่สามารถทาํให้ช่วงแคบลงกว่าจาํนวนดังกล่าวได้ ซ่ึง

ไม่ได้ทาํให้หมดข้อสงสัยเกี่ยวกบัการรับรู้ประมาณการทางบัญชี อย่างไรกต็าม อาจแสดงให้

เหน็ว่าความไม่แน่นอนของการประมาณการที่เกี่ยวข้องการประมาณการทางบัญชีจะก่อให้เกดิ

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ การตอบสนองเพ่ิมเติมต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญได้อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่ ก102-ก115 

 

ก95.  การทาํให้ช่วงมีความแคบลงจนกระทั่งผลที่เกดิขึ้นทั้งหมดอยู่ภายในช่วงที่มีความสมเหตุสมผล

อาจทาํได้โดย 

 (ก)  กาํจัดช่วงที่ผลห่างไกลจากสิ่งที่น่าจะเกดิขึ้นของการใช้ดุลยพินิจโดยผู้สอบบัญชี และ 

 (ข)  การทาํให้ช่วงแคบลงอย่างต่อเน่ืองจากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับจนกระทั่งผู้สอบ

บัญชีสามารถสรปุได้ว่าผลภายในช่วงน้ันมีความสมเหตุสมผล ในบางกรณีที่อาจเกดิขึ้น

ได้น้อย ผู้สอบบัญชีอาจสามารถทาํให้ช่วงแคบลงจนกระทั่งหลักฐานการตรวจสอบ

สามารถระบุถงึค่าประมาณแบบจุดได้ 

 

การพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใชท้กัษะหรือความรูเ้ฉพาะดา้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก96.  ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องจัดหาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการ

ตรวจสอบของทรัพยากรที่จาํเป็นในการปฏบิัติการตรวจสอบ
20

 ซ่ึงอาจรวมถึงความเกี่ยวข้อง

ของผู้ที่ มีทักษะหรือความรู้ เฉพาะด้าน นอกจากน้ันมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานน้ัน ๆ ต้องม่ันใจในทีมตรวจสอบและ

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทีมตรวจสอบว่ามีความ

เหมาะสมในด้านความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
21

 ในระหว่างการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจระบุความจาํเป็นในทักษะหรือ

ความรู้ เฉพาะด้านในการประมาณการทางบัญชี ในแง่ของประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและ

สถานการณข์องการปฏบิัติงานตรวจสอบน้ัน 

 

 

 

 

 

                                                        

20
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 8 (จ) 

21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14 
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ก97. สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจําเป็นต้องใช้ทักษะและความ

ชาํนาญเฉพาะด้านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น  

• ลักษณะของสินทรัพย์ หน้ีสินหรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่จําเป็นในบางธุรกิจหรือบาง

อุตสาหกรรม (ตัวอย่างเช่น สินแร่ สินทรัพย์ทางการเกษตร เคร่ืองมือทางการเงินที่

ซับซ้อน) 

• ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการอยู่ในระดับสงู 

• การคาํนวณที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกบัแบบจาํลองเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ทาํการประมาณ

การมูลค่ายุติธรรมในขณะที่ไม่มีข้อมูลทางการตลาดที่สงัเกตได้ 

• ความซับซ้อนของข้อกาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับประมาณ

การทางบัญชี ซ่ึงรวมถงึรายการที่มีความแตกต่างของการตีความหรือการนาํไปปฏบิัติที่

ไม่สมํ่าเสมอหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา  

• วิธกีารที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะใช้ในการตอบสนองต่อผลการประเมินความเสี่ยง 

 

ก98.  ประมาณการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่แม้จะมีความไม่แน่นอนของประมาณการ แต่กมี็ความ

เป็นไปได้น้อยที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น มีความเป็นไปได้น้อยที่

ทกัษะและความรู้ เฉพาะด้านมีความจาํเป็นสาํหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอ

ของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 

ก99. อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทกัษะและความรู้ เฉพาะด้านน้ัน ๆ หากมีปัจจัยที่เกี่ยวเน่ือง

กับด้านอื่น ๆ ที่มิใช่การบัญชีหรือการตรวจสอบและอาจจาํเป็นต้องได้รับจากผู้เช่ียวชาญ

ของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620
22

 ให้ข้อกาํหนดและแนวทางในการพิจารณา

ความจาํเป็นในการจ้างหรือใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เม่ือมีการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญ 

 

ก100. ในบางกรณ ีผู้สอบบัญชีอาจสรปุว่ามีความจาํเป็นต้องได้มาซ่ึงทกัษะและความรู้ เฉพาะด้านที่

เกี่ยวกับการบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเฉพาะซ่ึงมีทักษะและความรู้ เฉพาะ

ด้านน้ันอาจถูกจ้างโดยสาํนักงานสอบบัญชีหรือจากองค์กรอื่น ๆ ภายนอกสาํนักงานสอบ

บัญชี หากผู้สอบบัญชีเฉพาะน้ันปฏิบัติงานสอบบัญชีสาํหรับงานสอบบัญชีใดให้ถือว่าเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและจะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน   

การสอบบัญชี รหัส 220 

  

 

 

 

 

                                                        

22
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี” 
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ก101. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะปรึกษาเกี่ยวกับ ข้อกาํหนดของแม่บท   

การรายงานทางการเงินกบับุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือกาํหนดว่างานของบุคคลน้ันมีความเกี่ยวข้อง

กบัการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์การทาํงาน

ของผู้สอบบัญชีกบัผู้เช่ียวชาญหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่มีทกัษะและความรู้ เฉพาะด้าน 

 

การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพือ่ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เป็นนยัสําคญัที่ไดป้ระเมินไว ้

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก102. ในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีซ่ึงก่อให้เกดิความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ การตรวจสอบ 

เน้ือหาสาระของผู้สอบบัญชีจะเน้นการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก) ผู้บริหารประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการ

ทางบัญชีอย่างไร และผลกระทบจากความไม่แน่นอนน้ันถูกรับรู้อย่างเหมาะสมในการ

ประมาณการทางบัญชีซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินหรือไม่ และ 

(ข) ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

ความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ข้อพิจารณาเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนในประมาณการของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15 (ก)) 

 

ก103. ผู้บริหารอาจประเมินทางเลือกของข้อสมมติหรือผลของประมาณการทางบัญชีโดยวิธีการ

หลาย ๆ วิธี ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อม วิธีที่เป็นไปได้วิธีหน่ึงซ่ึงผู้บริหารใช้คือการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกบัการพิจารณาว่าจาํนวนที่เป็นตัวเงินของประมาณการทาง

บัญชีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจากข้อสมมติที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าประมาณการทางบัญชี

จะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมกอ็าจมีความแตกต่างกนัได้เน่ืองจากผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดมีการใช้

ข้อสมมติที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจนําไปสู่ผลที่ได้จากหลาย ๆ 

สถานการณ์ หรืออาจได้ช่วงของผลลัพธ์โดยผู้บริหาร เช่น สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ

สถานการณท์ี่ดีที่สดุ 

 

ก104. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจแสดงให้เหน็ว่าประมาณการทางบัญชีไม่ได้เปล่ียนแปลงไป

ตามการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติอย่างง่ายดาย ในทางตรงกันข้ามจะแสดงให้เห็นว่า

ประมาณการทางบัญชีเปล่ียนแปลงไปตามข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึงหรือหลายข้อสมมติซ่ึง

เป็นการให้ข้อสงัเกตแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบต่อไป 
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ก105. วิธีการใดวิธีการหน่ึงในการหาความไม่แน่นอนของประมาณการ (เช่น การวิเคราะห์ความ

อ่อนไหว) อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการอื่น ๆ หรือไม่กไ็ด้ หรือข้อพิจารณาของ

ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมติอื่น ๆ หรือผลลัพธ์อื่นต้องมีการจัดทาํโดยกระบวนการโดย

ละเอยีดที่มีเอกสารมากมายมาสนับสนุน แต่ควรพิจารณาว่าผู้บริหารมีการประเมินว่าความ

ไม่แน่นอนของประมาณการจะกระทบต่อประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญอย่างไรซ่ึงไม่ได้

เจาะจงในแง่ที่ว่ามีการกระทาํแล้ว ดังน้ันเม่ือผู้บริหารไม่ได้พิจารณาข้อสมมติหรือผลลัพธ์อื่น 

ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็นที่จะต้องหารือกับผู้บริหารและขอเอกสารสนับสนุนว่ามีการระบุ

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการประมาณการต่อประมาณการทางบัญชีอย่างไร 
 

ข้อพิจารณาสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก106. กจิการขนาดเลก็อาจใช้วิธีการง่าย ๆ ในการประเมินความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

นอกจากการสอบทานของผู้สอบบัญชีในเอกสารหลักฐานที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับ

หลักฐานการตรวจสอบอื่นจากผู้บริหารเกี่ยวกบัข้อพิจารณาในด้านข้อสมมติอื่นหรือผลลัพธ์

โดยการสอบถามผู้บริหาร นอกจากน้ันผู้บริหารอาจไม่มีความเช่ียวชาญในการพิจารณา

ผลลัพธอ์ื่นหรือระบุว่ามีความไม่แน่นอนของการประมาณการสาํหรับประมาณการทางบัญชี 

ในกรณีดังกล่าวผู้สอบบัญชีอาจอธิบายให้ผู้บริหารทราบถึงกระบวนการหรือวิธกีารที่ต่างไป

ที่เป็นไปได้และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อย่างไรกต็าม การกระทาํดังกล่าวไม่ได้ทาํให้เกดิ

การเปล่ียนแปลงความรับผดิชอบของผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงิน 
 

ข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15 (ข)) 
 

ก107. ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีอาจมีนัยสาํคัญถ้าความผันผวนที่มีความ

สมเหตุสมผลในข้อสมมติส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีอย่างมี

นัยสาํคัญ 
 

ก108. ข้อสนับสนุนข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญซ่ึงได้จากความรู้ของผู้บริหารอาจได้รับจากกระบวนการ

วิเคราะห์กลยุทธ์หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองของผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการ

ทาํกระบวนการอย่างเป็นทางการ เช่นในกรณีของกจิการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชีอาจประเมิน

ข้อสมมติโดยการสอบถามหรือการหารือกบัผู้บริหารร่วมกบัทาํการตรวจสอบอื่น ๆ เพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

ก109. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการประเมินข้อสมมติซ่ึงจัดทาํโดยผู้บริหารอธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่ ก77-ก83 
 

ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15 (ค)) 

 

ก110. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ ความตั้งใจและความสามารถ

ของผู้บริหารได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก13 และ ก80 
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การจดัทาํชว่งของการประมาณ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก111. ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารอาจพอใจว่ามีการหาผลกระทบของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการในประมาณการทางบัญชีที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญอย่างเพียงพอ

แล้ว อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าความพยายามของผู้บริหารน้ัน

ยังไม่เพียงพอ กรณดีังกล่าวอาจเกดิจากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เช่น 

• ไม่ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมจากการประเมินว่าผู้บริหารมี

การระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร 

• มีความจําเป็นในการสืบหาต่อไปถึงระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่

เกี่ยวข้องกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้สอบบัญชีตระหนักถึงความผัน

ผวนในผลของประมาณการทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายกนัในสถานการณท์ี่คล้ายกนั 

• การหาหลักฐานการตรวจสอบอื่นเป็นไปได้ยาก ตัวอย่างเช่น จากการตรวจสอบการ

สอบทานเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นจนถงึวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี 

• มีข้อบ่งช้ีที่แสดงถงึความลาํเอยีงของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

 

ก112. ข้อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาช่วงของค่าประมาณสาํหรับวัตถุประสงค์น้ี

อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก87-ก95 

 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

การรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17 (ก)) 

 

ก113. เม่ือผู้บริหารรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะมุ่งเน้นในการประเมิน

การวัดค่าประมาณการทางบัญชีว่ามีความเช่ือถือได้เพียงพอที่จะเข้าเง่ือนไขการรับรู้ ใน

แม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

ก114. ในกรณีที่ประมาณการทางบัญชีไม่ได้มีการรับรู้ ผู้สอบบัญชีจะมุ่งประเมินว่ารายการเป็นไป

ตามเง่ือนไขการรับรู้ ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถึงแม้ว่าประมาณ

การทางบัญชีจะไม่ได้มีการรับรู้และผู้สอบบัญชีสรุปว่าวิธีการน้ีมีความเหมาะสม กยั็งอาจ

จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความจาํเป็นที่จะต้องให้ข้อสังเกตแก่ผู้ใช้งบการเงินถึงความ  

ไม่แน่นอนที่เป็นนัยสาํคัญโดยเพ่ิมวรรคเน้นในรายงานผู้สอบบัญชีหรือไม่ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 706
23

 ให้ข้อกาํหนดและแนวทางเกี่ยวกบัวรรคเน้นดังกล่าว 

 

 

                                                        

23
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” 
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เกณฑก์ารวัดค่าสาํหรับประมาณการทางบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17 (ข)) 

 

ก115. สาํหรับประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทเช่ือว่า

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือตามข้อกาํหนดและความ

เหน็ชอบในการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล ในบางกรณี ข้อสนันิษฐานเบ้ืองต้น

น้ีอาจถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เม่ือไม่มีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวัดมูลค่า ใน

กรณีน้ีการประเมินของผู้สอบบัญชีจะมุ่งเน้นว่าหลักเกณฑ์ของผู้บริหารในข้อสันนิษฐาน

เบื้ องต้นเกี่ยวกับการใช้มูลค่ายุติธรรมภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมี

ความเหมาะสมหรือไม่ 

 

การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการระบุถึงการแสดงขอ้มูลที่ขดั

ต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก116. จากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าหลักฐานช้ีไปยังประมาณการทาง

บัญชีว่ามีความแตกต่างจากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร เม่ือหลักฐานการตรวจสอบ

บัญชีสนับสนุนค่าประมาณแบบจุดมีผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีและ

ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารน่ันคือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง เม่ือผู้สอบบัญชี

สรุปว่าการใช้ค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีให้หลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสม ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารซ่ึงอยู่นอกเหนือไปจากค่าประมาณแบบช่วง

ของผู้สอบบัญชีน้ันไม่มีหลักฐานการตรวจสอบบัญชีสนับสนุน ในกรณีเช่นน้ัน การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ต่างจากผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและ

จุดที่ใกล้เคียงที่สดุของค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี 

 

ก117. เม่ือผู้บริหารมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือวิธีการจัดทาํประมาณการทาง

บัญชีจากงวดก่อนจากการประเมินว่ามีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจสรุป

จากหลักฐานการตรวจสอบบัญชีว่าประมาณการน้ันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเน่ืองจาก

ผลของการเปล่ียนแปลงโดยพลการของผู้บริหารหรือระบุว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงถงึความลาํเอยีง

ของผู้บริหาร (ดูย่อหน้าที่ ก124-ก125) 

 

ก118. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
24

 ให้แนวทางในการแบ่งแยกการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงเพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข สาํหรับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงว่าเกี่ยวข้องกบัการทุจริตหรือความผดิพลาดอาจเกดิจากสิ่งต่อไปน้ี  

 

                                                        

24
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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• การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงไม่มีข้อสงสยั (การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

เป็นความจริง) 

• ผลต่างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารในประมาณการทางบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีเหน็ว่า

ไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกหรือการประยุกต์ใช้นโยบายการบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีเหน็

ว่าไม่เหมาะสม (การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ) 

• ประมาณการที่ดีที่สดุของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในประชากร 

ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในกลุ่มตัวอย่างแล้ว

คาดการณ์ต่อไปยังประชากรทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมา (การแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงจากการคาดการณ)์ 

ในบางกรณีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเป็นผล

จากการรวมกนัของหลายสถานการณ ์ทาํให้ยากต่อการพิสจูน์หรือไม่อาจพิสจูน์ได้เลย 

 

ก119. การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่ว่าจะกาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างสมัครใจต้องใช้ข้อพิจารณาเช่นเดียวกนักบัเม่ือมีการรับรู้

ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมาณการทางบญัชี 

การเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก120. การจัดทาํงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องรวมถงึความ

เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจ

อนุญาตหรือกาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี และบางกิจการ

อาจเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมโดยสมัครใจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างของการ

เปิดเผยข้อมูล มีดังน้ี 

• ข้อสมมติที่ใช้ 

• วิธกีารที่ใช้ในการประมาณการ รวมถงึแบบจาํลองที่ใช้ 

• หลักเกณฑใ์นการเลือกวิธกีารประมาณการ 

• ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวิธกีารที่ใช้ในการประมาณการในงวดก่อน 

• แหล่งข้อมูลและนัยสาํคัญของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

การเปิดเผยข้อมูลน้ันควรแจ้งผู้ใช้งบการเงินให้ทราบถงึความเข้าใจในประมาณการทางบญัชี

ที่รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงิน และความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจสอบที่

จาํเป็นต้องได้รับว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความสอดคล้องกบัข้อกาํหนดของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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ก121. ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

เฉพาะเกี่ยวกบัความไม่แน่นอน ตัวอย่างที่แม่บทการรายงานทางการเงินกาํหนดมีดังน้ี 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติหลักและแหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับความไม่แน่นอน

ของประมาณการซ่ึงอาจมีความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญซ่ึงทาํให้ต้องมีการปรับปรุงอย่างมี

นัยสาํคัญต่อมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ข้อกาํหนดดังกล่าวอาจอธบิายโดย

ใช้คาํว่า แหล่งข้อมูลหลักของความไม่แน่นอนของการประมาณการ หรือ ประมาณการ

ทางบัญชีที่สาํคัญ 

• การเปิดเผยช่วงที่อาจเป็นไปได้ของผลและข้อสมมติที่ใช้ในการพิจารณาช่วงของการ

ประมาณการ 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบันัยสาํคัญของประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม

ต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกจิการ 

• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การเปิดเผยความเสี่ยงและความเสี่ยงเกิดขึ้ นได้

อย่างไร วัตถุประสงค์ของกจิการ นโยบายและวิธกีารสาํหรับการจัดการความเสี่ยง วิธทีี่ใช้

ในการวัดความเสี่ยงและการเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนในเชิงคุณภาพ 

• การเปิดเผยเชิงปริมาณ เช่น  ขอบเขตที่กจิการจะเกดิความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัข้อมูลที่ให้ไว้

กับผู้บริหารหลักของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ ความเสี่ยงทางด้าน

สภาพคล่อง และความเสี่ยงทางด้านการตลาด 
 

การเปิดเผยขอ้มูลความไม่แน่นอนของการประมาณการสําหรบัประมาณการทางบัญชีทีก่่อใหเ้กิด

ความเสีย่งทีเ่ป็นนยัสาํคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 
 

ก122. กรณีที่ประมาณการทางบัญชีมีความเสี่ยงที่เป็นนัยสาํคัญ ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการอาจไม่เพียงพอในสถานการณ์น้ัน ๆ 

และเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้อง การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัความเพียงพอของ

การเปิดเผยข้อมูลความไม่แน่นอนของประมาณการจะเพ่ิมความสาํคัญมากขึ้ นหากช่วงที่

เป็นไปได้ของผลของประมาณการทางบัญชีมีสาระสาํคัญมาก (ดูการอธบิายความสมัพันธใ์น

ย่อหน้าที่ ก94) 
 

ก123. ในบางกรณ ีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าควรให้ผู้บริหารอธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705
25

 ให้แนวทางในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีเม่ือผู้สอบบัญชีเช่ือว่าการเปิดเผย

เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการของผู้บริหารในงบการเงินไม่เพียงพอหรืออาจ

ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ 
 

                                                        

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี   

รับอนุญาต” 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 46 TSA 540  

ขอ้บ่งช้ีทีแ่สดงถงึความลาํเอียงทีอ่าจเป็นไปไดข้องผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 

 

ก124. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจทราบถงึดุลยพินิจและการตัดสนิใจของผู้บริหารซ่ึง

ก่อให้เกดิข้อบ่งช้ีที่แสดงถงึความลาํเอยีงของผู้บริหารที่อาจเป็นไปได้ ข้อบ่งช้ีน้ันอาจกระทบ

ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่าการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบที่

เกี่ยวข้องยังมีความเหมาะสมหรือไม่ และผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นที่จะต้องพิจารณานัยสาํคัญ

สาํหรับส่วนที่เหลือของการตรวจสอบ นอกจากน้ันอาจกระทบการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า

งบการเงินในภาพรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข้อต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

หรือไม่ ตามที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
26

 

 

ก125. ตัวอย่างของข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงความลาํเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับประมาณ

การทางบัญชี : 

• การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงวิธจีัดทาํประมาณการทาง

บัญชีซ่ึงผู้บริหารได้ทําการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงใน

สภาพแวดล้อม 

• การใช้ข้อสมมติของกิจการเองสําหรับการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงไม่

สอดคล้องกบัข้อสมมติทางการตลาดที่สงัเกตได้ 

• การเลือกหรือจัดทาํข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญซ่ึงทาํให้ผลการประมาณการสอดรับกับ

วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

• การเลือกค่าประมาณแบบจุดที่อาจมีข้อบ่งช้ีถึงรูปแบบของการมองในแง่ดีและการมอง

ในแง่ร้าย 

 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22) 

 

ก126. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
27

 อธบิายถงึการใช้หนังสอืรับรอง หนังสอืรับรองเกี่ยวกบั

การรับรู้ หรือการเปิดเผยข้อมูลประมาณการทางบัญชีในงบการเงินขึ้ นอยู่กับลักษณะ 

นัยสาํคัญ และขอบเขตการตรวจสอบของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจรวมถงึ 

• ความเหมาะสมของกระบวนการวัดมูลค่า รวมถงึข้อสมมติและแบบจาํลองที่ผู้บริหารใช้

ในการกาํหนดประมาณการทางบัญชีซ่ึงสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องและความสมํ่าเสมอของการประยุกต์ใช้กระบวนการ 

• ข้อสมมติได้สะท้อนความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการดาํเนินการเฉพาะ

ในนามของกจิการที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

                                                        

26
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 

27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีมีความครบถ้วนและเหมาะสมภายใต้

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• ไม่มีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ทาํให้ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

 

ก127. สาํหรับประมาณการทางบัญชีที่ไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หนังสือ

รับรองอาจรวมถงึการรับรองเกี่ยวกบั 

• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารใช้ในการกาํหนดว่าไม่เข้าเง่ือนไขในการรับรู้

หรือการเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ก

114) 

• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารใช้ในการสรุปข้อสันนิษฐานเบื้ องต้นเกี่ยวกับ

การใช้มูลค่ายุติธรรมภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สาํหรับประมาณ

การทางบัญชีที่ไม่สามารถวัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมได้ (ดูย่อหน้าที่ ก115) 

 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก128. เอกสารหลักฐานที่ให้ข้อบ่งช้ีที่แสดงถึงความลาํเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็นไปได้จากการ

ตรวจสอบจะช่วยผู้สอบบัญชีสรุปว่าการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกี่ยวข้อง

ของผู้สอบบัญชียังมีความเหมาะสมหรือไม่ในการประเมินว่างบการเงินในภาพรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ดูย่อหน้าที่ ก125 สาํหรับตัวอย่าง

ของข้อบ่งช้ีที่แสดงถงึความลาํเอยีงที่อาจเป็นไปได้ของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลภายใตแ้ม่บทการรายงานทางการเงินที่

แตกต่างกนั 

 

วัตถุประสงค์ของภาคผนวกน้ีเป็นเพียงเพ่ืออธิบายถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกนัสาํหรับความเป็นมาและอรรถอธบิาย 

 

1. แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกนัจะกาํหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายในระดับของ

แนวทางเกี่ยวกับเกณฑ์ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับให้คาํแนะนาํที่เฉพาะเจาะจง บางฉบับให้คาํแนะนํา

ทั่วไป และบางฉบับไม่ได้ให้คาํแนะนาํใด ๆ นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีวิธีการ

วัดมูลค่าเฉพาะของอตุสาหกรรม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมกนัโดยทั่วไป 

 

2. คาํนิยามของมูลค่ายุติธรรมอาจแตกต่างกนัตามแม่บทการรายงานทางการเงิน หรือแตกต่าง

กันตามสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39
28

 ให้คาํนิยามของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็น 

“จาํนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ หรือจ่ายชาํระหน้ีสนิในขณะที่ทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระ

ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน” แนวคิดของมูลค่ายุติธรรมโดยทั่วไปจะสมมติ

รายการที่เก ิดขึ้ นในปัจจุบันมากกว่าการสิ้นสุดของเหตุการณ์ในอดีตหรือในอนาคต 

ดังน้ันกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมจะเป็นการหาราคาที่ประมาณขึ้น ณ วันที่รายการเกดิขึ้น 

นอกจากน้ีแม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกนัอาจใช้คาํเหล่าน้ี เช่น “มูลค่าของกจิการ

ที่เฉพาะเจาะจง” “มูลค่าจากการใช้” หรือคาํที่คล้ายคลึงกนั แต่ยังคงให้แนวคิดของมูลค่า

ยุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

3. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจให้แนวทางปฏิบัติต่อการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่เกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาหน่ึงในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แม่บทการ

รายงานทางการเงินบางฉบับกาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสินบางรายการมีผลโดยตรงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจ

ส่งผลกบัรายได้ภายใต้แม่บทการรายงานอื่น ในแม่บทการรายงานบางฉบับการพิจารณาว่าจะ

                                                        

28
  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เคร่ืองมือทางการเงิน: การรับรู้และการวัดมูลค่า 
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ใช้การบัญชีมูลค่ายุติธรรมหรือไม่หรือใช้อย่างไรน้ันได้รับอทิธพิลจากความต้ังใจของผู้บริหาร

ในการกระทาํสิ่งที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่มีลักษณะเฉพาะน้ัน 

 

4. แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกนัอาจกาํหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม อย่างเฉพาะเจาะจง

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และกาํหนดหรืออนุญาตให้วัดมูลค่าและเปิดเผยข้อมูล

ในระดับที่แตกต่างกนั แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ  

• กาํหนดการวัดค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หรือเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือแสดงเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม 

• การอนุญาตให้กจิการมีสทิธเิลือกใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมหรือหากเข้าหลักเกณฑ ์

• กาํหนดวิธีการเฉพาะเจาะจงสาํหรับการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น การใช้ 

ผู้ประเมินราคาอสิระหรือวิธกีารเฉพาะของการใช้การคิดลดกระแสเงินสด 

• การอนุญาตให้ทางเลือกของวิธีการพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากวิธีการในหลาย ๆ 

ทางเลือก (เกณฑ์สาํหรับทางเลือกอาจมาจากหรือไม่ได้มาจากแม่บทการรายงานทาง

การเงิน) หรือ 

• ไม่มีแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม นอกจากการที่

กาํหนดขึ้นมาเองหรือมีการใช้กนัในทางปฏบิัติ ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติในอตุสาหกรรม 

 

5. แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื ถอืเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นที่กาํหนดหรืออนุญาตให้มีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูล ในบางกรณข้ีอสนันิษฐานเบื้องต้นน้ีอาจเป็นจริงเม่ือสนิทรัพย์

และหน้ีสนิไม่มีราคาตลาดในตลาดซ้ือง่ายขายคล่อง และอาจไม่มีวิธกีารอื่น ๆ ในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับอาจกาํหนดลาํดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรมโดยแยกข้อมูลนาํเข้าที่ใช้สาํหรับกาํหนดช่วงของมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้ข้อมูล

นาํเข้าที่สงัเกตได้จากราคาในตลาดซ้ือขายคล่องและข้อมูลนาํเข้าที่สงัเกตไม่ได้ที่ขึ้นอยู่กบัดุลย

พินิจของกจิการเอง เกี่ยวกบัข้อสมมติที่ผู้ซ้ือผู้ขายในตลาดจะใช้ 

 

6. แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับกาํหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขการประมาณ

การของข้อมูล หรือข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ัน ๆ โดยเฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น การบัญชีสาํหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอาจต้องปรับปรุงให้เป็นมูลค่า

ตามราคาตลาดที่ประเมิน เช่น การปรับปรุงสาํหรับประมาณค่าใช้จ่ายในการปิดการขาย    

การปรับปรงุเกี่ยวกบัเง่ือนไขและสถานที่ของอสงัหาริมทรัพย์ และเร่ืองอื่น ๆ ในทาํนองเดียวกนั

ถ้าตลาดสาํหรับสนิทรัพย์น้ันไม่ใช่ตลาดซ้ือขายคล่อง ราคาตลาดที่ตกลงกนัอาจต้องถูกปรับปรุง

หรือแก้ไขเพ่ือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมเหมาะสมย่ิงขึ้น ตัวอย่างเช่นราคาซ้ือขายในตลาดอาจ

ไม่แสดงให้เหน็ถงึมูลค่ายุติธรรมหากกจิกรรมเกดิขึ้นไม่บ่อยนักในตลาด ตลาดไม่เป็นที่ยอมรับ

หรือจาํนวนที่ซ้ือขายกนัมีน้อยเม่ือเทยีบกบัจาํนวนรวมของจาํนวนที่ซ้ือขายที่มี ดังน้ันราคาใน
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ตลาดดังกล่าวอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือการปรับเปล่ียน แหล่งข้อมูลทางเลือกเกี่ยวกับ

ตลาดอาจจาํเป็นต้องมีเพ่ือทาํการปรับปรงุหรือปรับเปล่ียน นอกจากน้ีในบางกรณหีลักประกนั

ที่กาํหนดไว้ (ตัวอย่างเช่นเม่ือมีการกาํหนดหลักประกนับางประเภทของเงินลงทุนในตราสาร

หน้ี) อาจจาํเป็นต้องได้รับการพิจารณาในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมหรือความเป็นไปได้ของ

การด้อยค่าในสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

 

7. แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้แนวคิดของการวัดมูลค่ายุติธรรมจะมีข้อ

สนันิษฐานเบื้องต้นว่ากจิการจะดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยปราศจากความตั้งใจหรือความจาํเป็นที่

จะต้องล้มเลิกกจิการ  ลดขนาดการดาํเนินงานอย่างเป็นสาระสาํคัญ หรือทาํธุรกรรมที่สวนทาง

กบัการดาํเนินงานตามปกติ ดังน้ันในกรณีน้ีมูลค่ายุติธรรมอาจไม่ใช่จาํนวนเงินที่กิจการหน่ึง

จะได้รับหรือจ่ายจากธุรกรรมที่ถูกบังคับ การล้มละลาย หรือการขายที่มีความยุ่งยาก ในทาง

ตรงกนัข้าม สภาพเศรษฐกจิทั่วไปหรือสภาพเศรษฐกจิเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมบางประเภท

อาจทาํให้ตลาดขาดสภาพคล่อง และต้องมีการคาดคะเนมูลค่ายุติธรรมตามราคาที่ลดลงซ่ึง

อาจลดลงอย่างมีสาระสาํคัญ อย่างไรกต็ามกิจการอาจจาํเป็นต้องใช้การพิจารณาเศรษฐกิจ

ปัจจุบันหรือสถานการณ์การดาํเนินงานในปัจจุบันในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

หรือหน้ีสนิ หากมีการกาํหนดหรืออนุญาตให้ทาํโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน และแม่บท

การรายงานดังกล่าวอาจจะระบุหรือไม่ระบุถงึวิธกีาร ตัวอย่างเช่น แผนของผู้บริหารในการขาย

สนิทรัพย์บนพ้ืนฐานความเร่งด่วนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกจิโดยเฉพาะน้ันอาจเกี่ยวข้อง

กบัการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์น้ัน ๆ 

 

ความแพร่หลายของการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

8. การวัดมูลค่าและการเปิดเผยขึ้นอยู่กบัมูลค่ายุตธิรรมมีความแพร่หลายมากขึ้นในแม่บท     

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมที่อาจเกดิขึ้นและที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณา

งบการเงินได้หลายประการ รวมถงึการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการดังต่อไปน้ี 

• สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหรือ 

หน้ีสนิเพ่ือใช้ในการชาํระภาระหน้ีสนิที่อยู่ภายใต้เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีการปรับปรงุ

ราคาให้เป็นราคาตลาดเป็นประจาํหรือเป็นระยะ ๆ 

• องค์ประกอบเฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่น การรับรู้ รายการทางการบัญชี    

การวัดมูลค่าและการแสดงเคร่ืองมือทางการเงินบางรายการในลักษณะของส่วนได้เสยี 

เช่น ตราสารหน้ีที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยผู้ถอื 

• สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้ นจากการรวมกิจการ  ตัวอย่างเช่น 

การพิจารณามูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการในการรวมกิจการ       

ซ่ึงโดยปกติมูลค่าเร่ิมแรกจะขึ้ นกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่

สามารถระบุได้และมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนที่จ่ายไป 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 51 TSA 540  

•  สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกปรับปรุงให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเพียง

คร้ังเดียว แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมเพ่ือหา

จาํนวนที่จะทาํการปรับปรุงสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ในการพิจารณาการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกดิจากการรวม

ธุรกจิขึ้นอยู่กบัมูลค่ายุติธรรมจากการดาํเนินงานของกจิการ หรือหน่วยธุรกจิที่สามารถ

ระบุได้มูลค่าจะถูกปันส่วนให้กบักลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการหรือหน่วยงาน 

เพ่ือที่จะได้มาซ่ึงจาํนวนของค่าความนิยมเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับค่าความนิยมที่

บันทกึไว้  

•  ผลรวมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ในบางสถานการณ์การวัดมูลค่าของกลุ่มหรือประเภท

ของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอาจทาํในรูปการรวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

บางตัวในแต่ละประเภทหรือแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ภายใต้แม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง การวัดมูลค่าของเงินกู้ยืมที่หลากหลายอาจพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม

ของเงินกู้ยืมบางประเภทที่เป็นส่วนประกอบ 

•  ข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือการแสดงข้อมูลในส่วนเพ่ิมเติม 

แต่ไม่ได้รับรู้ ในงบการเงิน 


