
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 1  TSA 200 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200 

 

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

และการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 2  TSA 200 

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 200 – วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย    

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 200 - วัตถุประสงค์โดยรวม

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี © 2010 

สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 - วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 3  TSA 200 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200 

 

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

และการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-2 

การตรวจสอบงบการเงิน 3-9 

วันถอืปฏบิตั ิ 10 

วตัถุประสงค ์ 11-12 

คําจํากดัความ 13 

ขอ้กาํหนด  

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน 14 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 15 

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 16 

หลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสี่ยงในการสอบบัญชี 17 

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 18-24 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

การตรวจสอบงบการเงิน ก1-ก13 

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน ก14-ก17 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ก18-ก22 

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ก23-ก27 

หลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสี่ยงในการสอบบัญชี ก28-ก52 

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ก53-ก76 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 4  TSA 200 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอธิบายถึง

ลักษณะและขอบเขตของการตรวจสอบซ่ึงออกแบบมาเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ เหล่าน้ันได้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังอธบิายถงึขอบเขต การบังคับใช้ 

และโครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความรับผิดชอบทั่วไป

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสาํหรับทุกงานตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ในการปฏบิัติตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีจะใช้คาํว่า “ผู้สอบบัญชี” แทนคาํว่า “ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีถูกกาํหนดขึ้ นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี   

จึงควรถูกปรับใช้ตามความจาํเป็นในกรณีที่นาํไปใช้กบัการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่น 

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่อาจกาํหนดไว้ใน

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตัวอย่างเช่นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ ความรับผดิชอบ

ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังน้ันในขณะที่ผู้สอบบัญชี

อาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชียังคงมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระหน้าที่

ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย 

 

การตรวจสอบงบการเงิน 

 

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือเพ่ือเพ่ิมระดับความเช่ือม่ันของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่อ     

งบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกดิขึ้นได้โดยการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี

ว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้ นในสาระสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่      

ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปส่วนใหญ่ ความเหน็ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกบัการระบุว่า

งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามแม่บทหรือไม่ การปฏบิัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

แสดงความเหน็ดังกล่าวได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 
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4. งบการเงินที่ต้องได้รับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกจิการที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการ

ภายใต้การกาํกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กาํหนด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล และไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่กาํหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรกต็าม การตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบบนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบอนัเป็นพ้ืนฐานของการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก11) 

 

5. เพ่ือเป็นหลักพ้ืนฐานในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเช่ือม่ันในระดับสูง ซ่ึงเกิดขึ้ นเม่ือ

ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงใน

การสอบบัญชี (หรือความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ) ให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ อย่างไรกต็ามความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเช่ือม่ันในระดับสูงสดุ เน่ืองจากการตรวจสอบมีข้อจาํกัด

สบืเน่ือง ซ่ึงทาํให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลและแสดง

ความเหน็น้ัน มีลักษณะที่ต้องใช้ดุลยพินิจมากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปในตัวเอง (อ้าง

ถงึย่อหน้าที่ ก28-ก52) 

 

6. ผู้สอบบัญชีจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสาํคัญ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในระหว่าง

การตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) 

ที่มีต่องบการเงิน
1
 โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง รวมถงึการละเว้นการบันทกึบัญชี 

จะมีสาระสาํคัญหากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกนัแล้ว สามารถคาดคะเน

ได้อย่างมีเหตุผลว่า การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเหล่าน้ันจะมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ข้อมูลในงบการเงินน้ัน การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัความมี

สาระสาํคัญเป็นไปตามสถานการณ์แวดล้อม ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัความต้องการ

ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน และขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

หรือทั้งสองปัจจัยประกอบกนั มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ความเหน็ของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวข้องกบังบการเงินโดยรวม ดังน้ันผู้สอบบัญชีจึงไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจให้พบ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่มีสาระสาํคัญต่องบการเงินโดยรวม 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” และ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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7. มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ข้อกาํหนด และการนําไปปฏิบัติและ

คาํอธิบายอื่น ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้

ซ่ึงการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีต้อง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดจากการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อม

ของกจิการ รวมถงึการควบคุมภายในของกจิการ 

• ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ โดยการออกแบบและใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

• แสดงความเหน็ต่องบการเงินจากข้อสรปุที่ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 

8. รูปแบบของความเหน็ของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก13) 

 

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผดิชอบอื่นในการสื่อสารและการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล หรือบุคคลอื่นภายนอกกจิการ เกี่ยวกบัเร่ืองที่พบจากการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกกาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2
 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” และมาตรฐาน 

 การสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ 

 งบการเงิน” ย่อหน้าที่ 43 
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วตัถุประสงค ์

 

11. ในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีคือ 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ซ่ึงช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ได้ว่า งบการเงินได้จัดทาํขึ้น

ในสาระสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ 

(ข) เพ่ือรายงานต่องบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดตามข้อเทจ็จริง

ที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ 

 

12. ในทุกกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล และการแสดง

ความเห็นแบบมีเง่ือนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอในสถานการณ์ดังกล่าวเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชี

ไม่แสดงความเหน็หรือถอนตัว (หรือลาออก)
3
 จากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวน้ันสามารถ

กระทาํได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

คําจํากดัความ 

 

13. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน 

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับเม่ือพิจารณาถงึลักษณะของกจิการและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน หรือซ่ึง

กาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

คาํว่า “แม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่กาํหนดให้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของแม่บทน้ัน และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า ผู้บริหารอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

นอกเหนือไปจากที่แม่บทกาํหนดไว้ เพ่ือให้การนําเสนองบการเงินน้ันถูกต้อง

ตามที่ควร หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่า ผู้บริหารอาจจาํเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

แม่บทเพ่ือให้การนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามที่ควร ทั้งน้ีการไม่ปฏบิัติตาม

ดังกล่าวอาจจาํเป็นในสถานการณท์ี่ยากจะเกดิขึ้นเท่าน้ัน 

คาํว่า “แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่

กาํหนดให้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของแม่บทน้ัน แต่ไม่ได้กาํหนดเร่ืองการยอมรับในข้อ 

(1) หรือ (2) ข้างต้น 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชีใช้คาํว่า “การถอนตัว” เท่าน้ัน 
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(ข) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถงึ ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีรวมถงึข้อมูลจากบันทกึทางการบัญชีที่

ใช้ในการจัดทาํงบการเงินและข้อมูลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ยวกับปริมาณของ

หลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการได้รับน้ัน

พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีและจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน 

(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ยวกบัคุณภาพของ

หลักฐานการสอบบัญชี ซ่ึงหมายถึงความเกี่ยวข้องและความเช่ือถือได้ของ

หลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

(ค) ความเสี่ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ยงที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่

เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ความเสี่ยง

ในการสอบบัญชีเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 

(ง) ผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏบิัติงานตรวจสอบ ซ่ึงตามปกติคือ

หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ หรือ

สาํนักงาน (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มาตรฐานการสอบบัญชีน้ันระบุชัดเจนว่าข้อกาํหนด

หรือความรับผดิชอบน้ันต้องปฏบิัติตามโดยหุ้นส่วนผู้รับผดิชอบงานตรวจสอบ ให้ใช้คาํว่า 

“หุ้นส่วนผู้รับผดิชอบงานตรวจสอบ” แทนคาํว่า “ผู้สอบบัญชี” คาํว่า “หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ

งานตรวจสอบ” และ “สาํนักงาน” จะใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของภาครัฐในกรณี

ที่เกี่ยวข้อง 

(จ) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้

เพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ จะตรวจไม่พบการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ซ่ึงอาจมีสาระสาํคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระสาํคัญเม่ือ

รวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอื่น 

(ฉ) งบการเงิน หมายถึง การนาํเสนอข้อมูลทางการเงินในอดีตอย่างมีแบบแผนรวมถึงหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้ทราบถึงทรัพยากร

เชิงเศรษฐกจิหรือภาระผูกพันของกจิการ ณ ขณะใดขณะหน่ึง หรือการเปล่ียนแปลงของ

สิ่งเหล่าน้ันในช่วงเวลาหน่ึง ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน โดยปกติแล้วหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคาํอธิบาย

อื่น คาํว่า “งบการเงิน” หมายถึงงบการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อกาํหนดใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่กอ็าจหมายถงึงบการเงินเพียงงบเดียวกไ็ด้ 
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(ช) ข้อมูลทางการเงินในอดีต หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใด

กจิการหน่ึง ซ่ึงได้มาจากระบบบัญชีของกจิการน้ันและเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ

ที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หรือเกี่ยวกบัสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอดีต 

(ซ) ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบด้านการบริหารเพ่ือการดาํเนินงาน

ของกจิการ สาํหรับกจิการบางแห่งตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้บริหารรวมถึงผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลบางคนหรือทุกคน ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

กาํกบัดูแล หรือเจ้าของที่มีอาํนาจจัดการ เป็นต้น 

(ฌ) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจาํนวนเงิน การจัด

ประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในงบการเงิน

ตามที่รายงานไว้ กบัจาํนวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลของรายการในงบการเงินตามที่กาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเม่ือ

ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ว่างบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ซ่ึงรวมถึงรายการปรับปรุงที่เป็นจาํนวนเงิน การจัดประเภท การแสดงรายการ หรือ

การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงจาํเป็นที่จะทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคัญ 

(ญ) หลักการการปฏบิัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) หมายถงึ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

(ในกรณีที่เหมาะสม) ได้รับทราบและเข้าใจว่าตนมีความรับผิดชอบดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็น

พ้ืนฐานในการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ ความรับผดิชอบ 

(1) เร่ืองการจัดทาํงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง

การนาํเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร 

(2) เร่ืองการควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาดได้ และ 

(3) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปน้ีให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ก. การเข้าถงึข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณี

ที่เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงิน เช่น การบันทกึบัญชี 

เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น 

ข. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 
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ค. การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกจิการได้อย่างไม่มีข้อจาํกดั ซ่ึงผู้สอบบัญชี

พิจารณาว่าจาํเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่าน้ัน 

ในกรณีของแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร ข้อ (1) ข้างต้นอาจกล่าวใหม่

ได้ว่า “ในการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บท

การรายงานทางการเงิน”  

คาํว่า “หลักการการปฏบิัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม)” อาจถูกอ้างองิโดยใช้คาํว่า “หลักการ” 

(ฎ) การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การนําการฝึกอบรม ความรู้ และ

ประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และข้อกาํหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตัดสนิใจอย่างรอบรู้ในการปฏบิัติงานที่เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณข์องงานตรวจสอบ  

(ฏ) การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทศันคติที่รวมถึงความรู้สกึนึกคิด

ในการตั้งข้อสงสัย การใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ที่อาจช้ีให้เห็นถึง

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกิดขึ้ นจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และ

การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่างระมัดระวัง 

(ฐ) ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 

ความเช่ือม่ันในระดับสงูแต่ไม่ใช่ความเช่ือม่ันในระดับสงูสดุ  

(ฑ) ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ หมายถึง ความเสี่ยง

ที่งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสําคัญก่อนการตรวจสอบ   

ความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงสองส่วน ซ่ึงอธิบายในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้ดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงสบืเน่ือง หมายถึง ความเสี่ยงที่สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบั

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจมีสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะมีสาระสาํคัญในแต่ละรายการหรือมี

สาระสาํคัญเม่ือรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่น โดยไม่พิจารณา

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

(2) ความเสี่ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ยงที่การควบคุมภายในของกิจการ

ไม่สามารถป้องกนัหรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่อาจเกิดขึ้นภายในเวลาทนัท่วงท ีซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงกับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เกี่ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกดิขึ้น และอาจมีสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะมีสาระสาํคัญ

ในแต่ละรายการหรือมีสาระสาํคัญเม่ือรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอื่น 
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(ฒ) ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหรือหลายองค์กร 

(ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลด้านการเงินขององค์กร) ที่มีความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลทศิทาง

เชิงกลยุทธ์ของกิจการและมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการ รวมถึง

การกาํกับดูแลกระบวนการการรายงานทางการเงิน สาํหรับบางกจิการในบางประเทศ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจรวมถึงผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารใน

คณะกรรมการกาํกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเจ้าของที่มีอาํนาจ

จัดการ เป็นต้น 
 

ขอ้กาํหนด 

ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกบั

ความเป็นอสิระในงานตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14-ก17) 
 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

15. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบโดยใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ที่ทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อนัเป็นสาระสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18-ก22) 
 

การใชดุ้ลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

16. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23-ก27) 
 

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี 

 

17. เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้

ซ่ึงช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซ่ึงข้อสรุปที่สมเหตุสมผลในการแสดงความเหน็ของ     

ผู้สอบบัญชีได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก28-ก52) 
 

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 
 

18. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับหน่ึงจะเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบเม่ือมาตรฐานการสอบบัญชีน้ัน

มีผลใช้บังคับและมีสถานการณ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ันอยู่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก53-ก57) 
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19. ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจเน้ือหาทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐาน

การสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกบัการนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่น เพ่ือที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์

และนาํข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก

58-ก66) 

 

20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่ผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชแีต่ละฉบบั 

 

21. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ โดยตระหนักถึง

ความสมัพันธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่าน้ัน เพ่ือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก67-ก69) 

(ก) พิจารณาว่ามีวิธกีารตรวจสอบใดหรือไม่ นอกเหนือจากที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่าน้ัน ที่จาํเป็นต้องปฏบิัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่าน้ัน และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก70) 

(ข) ประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ (อ้างถงึย่อ

หน้าที่ ก71) 

 

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

22. ขึ้นอยู่กบัย่อหน้าที่ 23 ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการสอบบัญชี 

เว้นแต่ภายใต้สถานการณข์องการตรวจสอบน้ัน 

(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่เกี่ยวข้อง หรือ 

(ข) ข้อกาํหนดน้ันไม่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากข้อกาํหนดน้ันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการและ

เง่ือนไขน้ันไม่เกดิขึ้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก72-ก73) 

 

23. ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่ามีความจาํเป็นที่จะไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่

เกี่ยวข้องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหน่ึง ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีต้องใช้

วิธีการตรวจสอบอื่นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อกาํหนดน้ัน ความจาํเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะ

ไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นกต็่อเม่ือข้อกาํหนดนั้นเกี่ยวกับการใช้วิธี    

การตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง และวิธีการตรวจสอบน้ันจะไม่มีประสิทธิผลในการที่จะบรรลุ

จุดมุ่งหมายของข้อกาํหนดน้ัน ภายใต้สถานการณเ์ฉพาะในการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก74) 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 13  TSA 200 

การไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ 

 

24. ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องฉบับใดฉบับหน่ึงได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นเหตุ

ให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และจะเป็นเหตุ

ให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือขอ

ถอนตัวจากงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่ (หากการถอนตัวน้ันสามารถ

กระทาํได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นเร่ือง

สาํคัญที่ต้องบันทกึในกระดาษทาํการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230
4
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก75-76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8(ค) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การตรวจสอบงบการเงิน 

 

ขอบเขตของการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 3) 

 

ก1. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะเกี่ยวกับการพิจารณาว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้ นใน

สาระสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ความเหน็ดังกล่าวมีลักษณะ

เช่นเดียวกนัในทุก ๆ การตรวจสอบงบการเงิน ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ให้ความเช่ือม่ัน

เกี่ยวกบัเร่ืองบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น การดาํรงอยู่ในอนาคตของกจิการหรือประสทิธิภาพหรือ

ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของผู้บริหาร อย่างไรกต็ามในบางประเทศ กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็เกี่ยวกบัเร่ืองบางเร่ืองโดยเฉพาะ 

เช่น ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หรือความสอดคล้องกันระหว่างรายงานสาํหรับ

ผู้บริหารกบังบการเงิน แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อกาํหนดและแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัเร่ือง

ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องปฏบิัติงาน

เพ่ิมเติมหากผู้สอบบัญชีมีความรับผดิชอบมากขึ้นในการแสดงความเหน็ดังกล่าว 

 

การจดัทาํงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4) 

 

ก2. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกาํหนดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) อย่างไรกต็าม ขอบเขตของ

ความรับผิดชอบดังกล่าวหรือวิธีการอธิบายความรับผิดชอบดังกล่าวอาจแตกต่างกนัในแต่ละ

ประเทศ นอกเหนือจากข้อแตกต่างดังกล่าว การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่

บนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) ได้รับทราบและ

เข้าใจว่าตนมีความรับผดิชอบในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) เร่ืองการจัดทาํงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง

การนาํเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร 

(ข) เร่ืองการควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)

พิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดได้ และ 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปน้ีให้แก่ผู้สอบบัญชี 

(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงิน เช่น การบันทกึบัญชี 

เอกสารหลักฐานและข้อมูลอื่น 

(2) ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

(ในกรณทีี่เหมาะสม) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 
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(3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกจิการได้อย่างไม่มีข้อจาํกดั  ซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณา

ว่าจาํเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่าน้ัน 

 

ก3. ในการจดัทาํงบการเงิน ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) ต้อง 

• ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของกฎหมายหรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 

• จัดทาํงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

• มีคาํอธบิายที่เพียงพอเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประมาณการทางบัญชีที่

สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ และต้องเลือกและนาํนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมไปปฏบิัติ 

การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวต้องกระทาํในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

ก4. งบการเงินอาจจัดทาํขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน เพ่ือให้เป็นไปตาม 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ที่หลากหลาย (หรือ “งบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป”) หรือ 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม (หรือ “งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ”) 

 

ก5. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมักรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนด

ขึ้นโดยองค์กรที่มีอาํนาจหน้าที่หรือเป็นที่ยอมรับในการกาํหนดมาตรฐาน หรือโดยข้อกาํหนด

ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบางกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินอาจรวมถึงทั้ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนดขึ้ นโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับใน    

การกาํหนดมาตรฐานและโดยข้อกาํหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลอื่น

อาจให้แนวทางในการนาํแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปปฏบิัติ ในบางกรณแีม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นดังกล่าว หรืออาจประกอบด้วย

เพียงแค่แหล่งข้อมูลดังกล่าวเท่าน้ัน แหล่งข้อมูลอื่นดังกล่าวอาจรวมถึง 

• สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถงึกฎหมาย ข้อบังคับ คาํตัดสนิของศาล 

และภาระหน้าที่ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองทางการบัญชี 

• การตีความทางการบัญชีของหน่วยงานที่มีอาํนาจต่าง ๆ ซ่ึงได้มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว

โดยองค์กรที่มีอาํนาจหน้าที่ในการกาํหนดมาตรฐาน องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย

ความคิดเหน็ของหน่วยงานที่มีอาํนาจต่าง ๆ เกี่ยวกับประเดน็ทางการบัญชีที่เกิดขึ้น   

ซ่ึงได้มีการพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กรที่มีอาํนาจหน้าที่ในการกาํหนดมาตรฐาน องค์กร

วิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย 

• วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรม ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ

แพร่หลาย และ 

• วรรณกรรมทางการบัญชี 
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เม่ือมีการขดัแย้งกนัระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินกบัแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจให้แนวทาง

ในการนาํแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปปฏบิัติ หรือระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

รวมถงึแม่บทการรายงานทางการเงิน ให้ถอืปฏบิัติตามแหล่งที่มีอาํนาจสงูสดุ 

 

ก6. ข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของ       

งบการเงิน แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจไม่ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติหรือการเปิดเผย

ข้อมูลสาํหรับทุกรายการหรือทุกเหตุการณ์ แต่โดยทั่วไปแล้วแม่บทการรายงานทางการเงินได้

รวบรวมหลักการกว้าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอ ซ่ึงสามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการพัฒนาและการนาํ

นโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกบัแนวคิดพ้ืนฐานของข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงินไปปฏบิัติได้ 

 

ก7. แม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ืองเป็นแม่บทการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร 

ในขณะที่เร่ืองอื่น ๆ เป็นแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แม่บทการรายงานทางการเงินซ่ึง

รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนดโดยองค์กรที่มีอาํนาจหรือเป็นที่ยอมรับใน

การประกาศใช้มาตรฐานที่กจิการต่าง ๆ ต้องนาํไปใช้ในการจัดทาํงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป มักถูกกาํหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่

ควร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

ก8. ข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้กาํหนดส่วนประกอบของงบการเงิน

ที่สมบูรณ์ ภายใต้แม่บทหลายแม่บท งบการเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ ภายใต้แม่บทดังกล่าว งบการเงินที่

สมบูรณ์ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ภายใต้

แม่บทการรายงานทางการเงินอื่น งบการเงินฉบับเดียวและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวข้องอาจหมายถงึงบการเงินที่สมบูรณ ์

• ตัวอย่างของงบการเงินฉบับเดียว ซ่ึงแต่ละงบน้ันรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

o งบแสดงฐานะการเงิน 

o งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรืองบแสดงผลการดาํเนินงาน 

o งบกาํไรสะสม 

o งบกระแสเงินสด 

o งบแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงไม่รวมถงึส่วนของเจ้าของ 

o งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

o งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 

o งบแสดงผลการดาํเนินงานแยกตามสายผลิตภัณฑ ์
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ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงข้อกาํหนดและให้แนวปฏบิัติในการพิจารณาความ

ยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 

กล่าวถงึข้อควรพิจารณาเม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ เฉพาะ
6
 

 

ก10. เน่ืองจากหลักการมีความสาํคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องได้รับคาํยืนยัน

ของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ว่าได้รับทราบและเข้าใจว่า

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) มีความรับผิดชอบตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ก2 โดยถอืเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นสาํหรับการรับงานสอบบัญชี
7
 

  

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก11. ข้อบังคับเกี่ยวกบัการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้างกว่าข้อบังคับเกี่ยวกบั

การตรวจสอบงบการเงินขององค์กรอื่น ๆ ดังน้ัน หลักการการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ของหน่วยภาครัฐที่เกี่ยวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหาร อาจรวมถึงความรับผิดชอบเพ่ิมเติม 

เช่น ความรับผิดชอบในการจัดการรายการและเหตุการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ

หรืออาํนาจหน้าที่ที่ใช้บังคับอื่น
8
 

 

รูปแบบของความเห็นของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 
 

ก12. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีคือความเหน็ที่ว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นในสาระสาํคัญตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรกต็าม รูปแบบของความเหน็ของผู้สอบบัญชี

ขึ้ นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่รวมถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการใน        

งบการเงิน สาํหรับแม่บทดังกล่าว การจดัทํางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องรวมถงึการแสดงรายการด้วย 
 

ก13. ในกรณีที่แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร       

ซ่ึงมักจะเป็นกรณขีองงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ความเหน็ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คือความเหน็ที่ว่างบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญหรือไม่ ในกรณีที่

แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ ความเหน็ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีคือความเหน็ที่ว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นในสาระสาํคัญตามแม่บทดังกล่าวหรือไม่ 

หากไม่ได้กาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีถึงความเหน็ของ  

ผู้สอบบัญชีจะครอบคลุมถงึความเหน็ทั้งสองรปูแบบน้ี 

                                                 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้าที่ 8 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข) 

8
 ดูย่อหน้าที่ ก57 
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ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกบั

ความเป็นอสิระในงานตรวจสอบงบการเงิน ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ถูกระบุ

ไว้ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

  

ก15. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกาํหนดหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบั

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน หลักการพ้ืนฐานที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตาม 

ได้แก่ 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(ง) ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 

(จ) ความรับผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ปฏบิัติหน้าที่ให้ และ 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

 นอกจากน้ี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ให้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐาน

และข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณภายใต้สถานการณท์ี่มักจะพบในทางปฏบิัติ 

 

ก16. งานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังน้ันจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ 

ความเป็นอสิระประกอบด้วยทั้งความเป็นอสิระโดยจิตใจและความเป็นอสิระตามที่ปรากฏให้

เหน็ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากกิจการที่ตรวจสอบช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดง

ความเหน็ในการตรวจสอบได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอทิธพิลที่อาจกระทบต่อความเหน็น้ัน 

ความเป็นอสิระช่วยส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏบิัติงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีความ

เที่ยงธรรม และดาํรงไว้ซ่ึงทศันคติเกี่ยวกบัการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

ก17. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
9
 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220

10
 กล่าวถึง

ความรับผดิชอบของสาํนักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน

สาํหรับงานตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กาํหนดความรับผิดชอบของ

สํานักงานในการจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงานปฏบิัติตามข้อกาํหนด    

                                                 
9
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง” 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 2 
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ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถงึข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 220 กาํหนดความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานตรวจสอบเกี่ยวกบัข้อกาํหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการคงไว้ซ่ึงความระมัดระวัง 

โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที่จาํเป็น เพ่ือให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ การพิจารณาถึง 

การดาํเนินการที่เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

ที่แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบไม่ได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ   

ที่เกี่ยวข้อง และการได้มาซ่ึงข้อสรุปเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามข้อกาํหนดเร่ืองความเป็นอสิระ    

ที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบ
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ยอมรับว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบมีสิทธิที่จะเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานในการบรรลุความ

รับผิดชอบของกลุ่มเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบิัติในการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบ

แต่ละงาน เว้นแต่ข้อมูลจากสาํนักงานหรือแหล่งอื่นจะช้ีแนะเป็นอย่างอื่น 

 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก18. การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการที่ผู้สอบบัญชีระมัดระวังในเร่ืองต่อไปน้ี 

ตัวอย่างเช่น 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ขดัแย้งกบัหลักฐานอื่นที่ได้รับ 

• ข้อมูลที่ทาํให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของเอกสารและคาํตอบที่ได้รับจาก

การสอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

• สถานการณท์ี่อาจแสดงให้เหน็ถงึการทุจริตที่อาจเกดิขึ้น 

• สถานการณ์ที่ช้ีให้เหน็ถึงความจาํเป็นที่ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากที่กาํหนด

โดยมาตรฐานการสอบบัญชี 

 

ก19. การดาํรงไว้ซ่ึงการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบเป็นเร่ืองที่จาํเป็น

หากผู้สอบบัญชีต้องการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจาก 

• การมองข้ามสถานการณท์ี่ผดิปกติ 

• การได้มาซ่ึงข้อสรปุที่เกนิความจริงจากการสงัเกตการณใ์นการตรวจสอบ 

• การใช้สมมติฐานที่ไม่เหมาะสมในการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบที่ได้ 
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 20-25 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 9-11 
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ก20. การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งจาํเป็นในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี

อย่างระมัดระวัง การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งข้อสงสยัเกี่ยวกบั

หลักฐานการสอบบัญชีที่ขัดแย้งกันและความน่าเช่ือถือของเอกสารและคาํตอบที่ได้รับจาก  

การสอบถามและข้อมูลอื่นที่ได้รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล การสงัเกต

และสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับภายใต้สถานการณต่์าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในกรณทีี่มีปัจจัยเสี่ยง

จากการทุจริตและมีเอกสารเพียงฉบับเดียวซ่ึงง่ายต่อการทุจริตเป็นหลักฐานประกอบเพียง

ช้ินเดียวสาํหรับจาํนวนเงินที่มีสาระสาํคัญในงบการเงิน 

 

ก21. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการและเอกสารเป็นของจริง เว้นแต่ผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่จะเช่ือ

เป็นอย่างอื่น อย่างไรกต็ามผู้สอบบัญชีควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐาน 

การสอบบัญชี
13

 ในกรณทีี่มีข้อสงสยัเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถอืของข้อมูลหรือมีข้อบ่งช้ีถึงการทุจริต

ที่อาจเกดิขึ้น (ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานการณ์ที่พบระหว่างการตรวจสอบทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่า

เอกสารอาจไม่ใช่ของจริงหรือข้อมูลในเอกสารอาจถูกบิดเบือน) มาตรฐานการสอบบัญชี

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสืบค้นข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมและพิจารณาถึงการปรับเปล่ียนหรือ   

การเพ่ิมวิธกีารตรวจสอบที่จาํเป็นเพ่ือขจัดข้อสงสยัดังกล่าว
14

 

 

ก22.  ผู้สอบบัญชีควรคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกบัความซ่ือสตัย์และความน่าเช่ือถือของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการ อย่างไรกต็าม ความเช่ือที่ว่าผู้บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีความซ่ือสตัย์และความน่าเช่ือถือ ไม่ได้ทาํให้ผู้สอบบัญชีลดความ

จาํเป็นในการดาํรงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือทาํให้ผู้สอบบัญชี

สามารถยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้น้อย ในการได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผล 

 

การใชดุ้ลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก23. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจาํเป็นต่อการปฏบิัติงานตรวจสอบที่เหมาะสม 

เน่ืองจากการตีความข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการสอบบัญชีและ

การตัดสนิใจอย่างรอบคอบที่จาํเป็นตลอดการตรวจสอบ ไม่สามารถกระทาํได้หากไม่มีการนาํ

ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจาํเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบั 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 7-9 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 11 และมาตรฐาน 

 การสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่ 10-11 และ 16 
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• ความมีสาระสาํคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชี 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 

• การประเมินว่าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ และ

การประเมินว่าผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติงานเพ่ิมเติมหรือไม่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

• การประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการนาํแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องของกจิการไปปฏบิัต ิ

• การสรุปผลการสอบบัญชีจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น การประเมิน

ความสมเหตุสมผลของประมาณการที่กาํหนดโดยผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงิน 

 

ก24.  ลักษณะที่สาํคัญของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีคือ การใช้ดุลยพินิจ

โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงช่วยในการพัฒนาความรู้

ความสามารถที่จาํเป็นในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล 

 

ก25.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณเ์ฉพาะใด ๆ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีทราบ การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง

ในระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื่นในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสาํนักงาน 

ดังเช่นที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
15

 จะช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจ

อย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 

ก26. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจประเมินได้จากการพิจารณาว่า ดุลยพินิจน้ัน

สะท้อนให้เหน็ถึงการนาํหลักการสอบบัญชีและหลักการบัญชีไปปฏบิัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

และดุลยพินิจน้ันเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีทราบ

จนถงึวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 

ก27. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระทาํตลอดการตรวจสอบและต้องมีการบันทกึไว้

อย่างเหมาะสม ในการน้ีผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอ

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบน้ันมาก่อน สามารถเข้าใจ

ถึงดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญที่ใช้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ

ที่เกดิขึ้นระหว่างการตรวจสอบได้
16

 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจใช้เป็นเหตุผล

ของการตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือ

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 18 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 8 
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หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 และ 17) 

 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัช ี

 

ก28. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจาํเป็นต่อการสนับสนุนความเหน็และรายงานของผู้สอบบัญชี  

หลักฐานการสอบบัญชีได้มาจากการเกบ็รวบรวมและส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้วิธีการตรวจสอบ

ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจาก

แหล่งอื่น เช่น การตรวจสอบคร้ังก่อน ๆ (เม่ือผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบคร้ังก่อนหรือไม่ ที่อาจกระทบต่อความเกี่ยวข้องของข้อมูลน้ัน

กบัการตรวจสอบในปัจจุบัน
17

) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานเกี่ยวกับการตอบรับ

และการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้า นอกเหนือจากแหล่งอื่นภายในและภายนอกกจิการแล้ว 

บันทกึทางการบัญชีของกจิการยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สาํคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากน้ี 

ข้อมูลที่อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นพนักงาน

หรือถูกว่าจ้างโดยกิจการ หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยทั้งข้อมูลที่สนับสนุนและยืนยัน

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบังบการเงิน และข้อมูลอื่นที่ขัดแย้งกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบังบการเงิน นอกจากน้ี ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่

ผู้บริหารปฏเิสธที่จะให้คาํรับรองตามที่ถูกร้องขอ) กถ็ือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วย

เช่นกัน งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีในการกาํหนดรูปแบบของความเหน็ของผู้สอบบัญชี

ประกอบด้วยการรวบรวมและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

 

ก29. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความสมัพันธ์กนั ความเพียงพอ

เป็นการประเมินเกี่ยวกบัปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ต้องการได้รับพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

ผู้สอบบัญชี (เม่ือความเสี่ยงที่ประเมินได้ย่ิงสูงขึ้ น ผู้สอบบัญชีจะมีความต้องการหลักฐาน

การสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน (คุณภาพ

ของหลักฐานการสอบบัญชีย่ิงสงูขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจต้องการปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่

น้อยลง) อย่างไรกต็าม การได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้นอาจไม่สามารถ

ชดเชยกบัหลักฐานที่ด้อยคุณภาพได้ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 9 
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ก30. ความเหมาะสม เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ซ่ึงหมายถึง

ความเกี่ยวข้องและความเช่ือถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ใช้เป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ความเช่ือถือได้ของหลักฐานได้รับผลกระทบจาก

แหล่งที่มาของหลักฐานและจากลักษณะของหลักฐาน และขึ้นอยู่กบัแต่ละสถานการณ์ที่ได้รับ

หลักฐานน้ันมา 

 

ก31. การที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงใน

การสอบบัญชีในอยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซ่ึงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่น้ัน เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 และมาตรฐานการสอบบัญชีอื่นที่

เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเพ่ิมเติมและให้แนวปฏบิัติเพ่ิมเติมที่นาํไปปฏบิัติได้ตลอดการตรวจสอบ

ในส่วนที่เกี่ยวกบัข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

 

ความเสีย่งในการสอบบญัช ี

 

ก32. ความเสี่ยงในการสอบบัญชี เป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวิธี  

การตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่จําเป็นสาํหรับวัตถุประสงค์น้ันและหลักฐานที่ได้รับ 

ตลอดการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

มากกว่าเป็นเร่ืองของความสามารถในการวัดค่าอย่างแม่นยาํ 

 

ก33. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีไม่รวมถึงความเสี่ยง

ที่ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเหน็ว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

ในขณะที่งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ โดยทั่วไปความเสี่ยง

ดังกล่าวไม่มีนัยสาํคัญ นอกจากน้ี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นคาํศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการการสอบบัญชี และไม่ได้หมายถึงความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้สอบบัญชี เช่น 

ความเสียหายจากการแพ้คดีความ การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ หรือเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้น

อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ก34. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ อาจเกดิขึ้นได้สองระดับ 

คือ 

• ระดับของงบการเงินโดยรวม และ 

• ระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 
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ก35. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับของงบการเงิน

โดยรวม หมายถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

เกี่ยวข้องกบังบการเงินโดยรวมอย่างแผ่กระจาย และมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้หลายประการ 

 

ก36. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่

เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ช่วยในการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ หลักฐานดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงินได้โดยมี

ความเสี่ยงจากการสอบบัญชีในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจใช้แบบจําลองซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ทั่วไปของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงในการสอบบัญชีในรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเสี่ยงจากการตรวจสอบในระดับที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีบางคนอาจพบว่าแบบจาํลอง

ดังกล่าวมีประโยชน์ในการวางแผนวิธกีารตรวจสอบ 

 

ก37. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ มี 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงสืบเน่ืองและความเสี่ยงจากการควบคุม 

ความเสี่ยงสืบเน่ืองและความเสี่ยงจากการควบคุมเป็นความเสี่ยงของกิจการและมีอยู่โดยไม่

ขึ้นอยู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 

 

ก38. ความเสี่ยงสืบเน่ืองสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และของประเภทของรายการ    

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางเร่ืองสงูกว่าเร่ืองอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น 

ความเสี่ยงสืบเน่ืองที่เกี่ยวข้องกับการคาํนวณที่ซับซ้อนหรือบัญชีที่ประกอบด้วยจาํนวนเงินที่

เกิดจากประมาณการทางบัญชีซ่ึงขึ้ นอยู่กับความไม่แน่นอนที่มีนัยสาํคัญในการประมาณการ 

สถานการณ์ภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจกอ็าจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงสืบเน่ือง 

ตัวอย่างเช่น พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอาจทาํให้สินค้าบางชนิดล้าสมัย ซ่ึงเป็นเหตุให้สินค้า

คงเหลือมีแนวโน้มที่จะแสดงยอดที่สงูเกนิจริง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในกจิการและในสภาพแวดล้อม

ของกิจการที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

หลายประการหรือทุกประการกอ็าจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงสืบเน่ืองที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหาร  

ได้ให้การรับรองไว้โดยเฉพาะ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การขาดเงินทุนหมุนเวียน

ที่เพียงพอเพ่ือการดาํเนินงานต่อเน่ือง หรืออุตสาหกรรมที่กาํลังถดถอยซ่ึงจะเหน็ได้จากธุรกจิ

ที่ประสบความล้มเหลวเป็นจาํนวนมาก 
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ก39. ความเสี่ยงจากการควบคุม เป็นผลมาจากประสทิธผิลของการออกแบบ การนาํไปปฏบิัติ และ

การดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ในการที่จะระบุความเสี่ยงที่พบซ่ึงเป็นอุปสรรค

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ยวกับการจัดทาํงบการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม 

แม้ว่าการควบคุมภายในจะถูกออกแบบและมีการปฏิบัติตามอย่างดีเพียงใด การควบคุม

ภายในสามารถลดลง แต่ไม่สามารถกาํจัด ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินได้เน่ืองจากข้อจํากัดสืบเน่ืองของการควบคุมภายใน ซ่ึง

รวมถึง ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความเป็นไปได้ที่

การควบคุมจะถูกแทรกแซงโดยการสมรู้ ร่วมคิดหรือการข้ามขั้นตอนอย่างไม่เหมาะสมโดย

ผู้บริหาร ด้วยเหตุน้ี ความเสี่ยงจากการควบคุมบางส่วนจึงต้องมีอยู่เสมอ มาตรฐานการสอบ

บัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีต้องหรืออาจเลือกที่จะทดสอบประสิทธิผลของ        

การปฏบิัติตามการออกแบบการควบคุม เพ่ือกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ   

การตรวจสอบเน้ือหาสาระที่จะทาํ
18

 

 

ก40. มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่กล่าวถึงความเสี่ยงสืบเน่ืองและความเสี่ยงจากการควบคุมแยก

ต่างหากจากกนั แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกนัในรูปของ “ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ” อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ยง

สบืเน่ืองและความเสี่ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกนัหรือรวมกนั ขึ้นอยู่กบัเทคนิคหรือ

วิธีการทางการสอบบัญชีและข้อพิจารณาในทางปฏบิัติที่เลือกใช้ การประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอาจแสดงในรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น 

ร้อยละ หรือในรปูแบบที่ไม่เป็นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ความจาํเป็นของผู้สอบบัญชี

ในการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีความสาํคัญกว่าวิธกีารต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการประเมิน 

 

ก41. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กล่าวถึงข้อกาํหนดและให้แนวปฏิบัติในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับของ   

งบการเงินและระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 

 

ก42. ณ ระดับความเสี่ยงในการสอบบัญชีระดับใดระดับหน่ึง ระดับที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงจาก

การตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ประเมินได้ 

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ผู้สอบบัญชี

เช่ือว่ามีอยู่ย่ิงสงูขึ้น ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่สามารถยอมรับได้จะย่ิงลดลง และดังน้ัน

หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องการจะต้องย่ิงมีความเช่ือถอืได้มากขึ้น 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

ย่อหน้าที่ 7-17 
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ก43. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเกี่ยวข้องกบัลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีที่กาํหนดขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่า

ที่ยอมรับได้ ดังน้ันความเสี่ยงจากการตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กบัประสทิธิผลของวิธีการตรวจสอบ

และการนาํวิธกีารตรวจสอบน้ันไปปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• การวางแผนที่เพียงพอ 

• การจัดบุคลากรในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

• การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ 

• การควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ปฏบิัติ 

ตัวอย่างข้างต้นจะช่วยเพ่ิมประสทิธผิลของวิธกีารตรวจสอบและการนาํวิธกีารตรวจสอบน้ันไป

ปฏิบัติ และลดโอกาสที่ ผู้สอบบัญชีอาจเลือกวิธีการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม นําวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมไปปฏบิัติผดิวิธ ีหรือแปลความหมายจากผลการตรวจสอบผดิพลาด 

 

ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300
19

 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงข้อกาํหนด 

และให้แนวปฏบิัติในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินและการตอบสนองของผู้สอบบัญชี

ต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้ อย่างไรกต็าม ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสามารถลดลง แต่ไม่

สามารถกาํจัดได้ เน่ืองจากข้อจาํกัดสืบเน่ืองของการสอบบัญชี ด้วยเหตุน้ีความเสี่ยงจาก

การตรวจสอบบางส่วนจึงยังคงมีอยู่เสมอ 

 

ขอ้จาํกดัสืบเนือ่งของการสอบบญัช ี

 

ก45. ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องและไม่สามารถลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีจนเป็นศูนย์ ดังน้ัน   

จึงไม่สามารถได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันในระดับสูงสุดว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ข้อจาํกัดสืบเน่ืองของการสอบบัญชี ซ่ึงทาํให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้

ในการหาข้อสรุปและใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี เป็นหลักฐานที่ต้องใช้

ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการพิจารณาความเช่ือถือได้มากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้

ข้อสรปุได้ในตัวเอง ข้อจาํกดัสบืเน่ืองของการสอบบัญชีเกดิขึ้นจาก 

• ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ และ 

• ความจาํเป็นที่จะต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม 

• ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 
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ก46. การจัดทาํงบการเงินเกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการนาํข้อกาํหนดของแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของกิจการไปปฏิบัติกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ

กจิการ นอกจากน้ี รายการในงบการเงินหลายรายการเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจหรือการประเมิน

ที่ขึ้นอยู่กบัความเหน็ส่วนบุคคลหรือความไม่แน่นอนในระดับหน่ึง และอาจมีการตีความหรือ

การใช้ดุลยพินิจที่ยอมรับได้หลายแบบ ดังน้ันรายการในงบการเงินบางรายการจึงขึ้ นอยู่กับ

ความผนัแปรในระดับหน่ึงซ่ึงไม่สามารถกาํจัดได้โดยการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม ลักษณะ

เช่นน้ีมักเป็นกรณีของประมาณการทางบัญชีบางเร่ือง อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชี

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาโดยเฉพาะว่าประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตสุมผลใน

บริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

และพิจารณาโดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ    

ซ่ึงรวมถงึข้อบ่งช้ีถงึอคติที่อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
20

 

 

ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ 

 

ก47. ผู้สอบบัญชีมีข้อจาํกดัในทางปฏบิัติและทางกฎหมายเกี่ยวกบัความสามารถของผู้สอบบัญชีใน

การได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารหรือบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจไม่ให้ข้อมูลที่

ครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินหรือที่ร้องขอโดยผู้สอบบัญชี ด้วยเหตุน้ี

ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถม่ันใจเกี่ยวกบัความครบถ้วนของข้อมูลได้ แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะ

ได้ใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันว่าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 

• การทุจริตอาจเกี่ยวข้องกบัแผนการที่มีการวางแผนอย่างซับซ้อนและรอบคอบ ซ่ึงออกแบบ

มาเพ่ือปกปิดการทุจริตน้ัน ดังน้ันวิธกีารตรวจสอบที่ใช้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

อาจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจให้พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกิดจาก

ความตั้งใจที่เกี่ยวกบั ตัวอย่างเช่น การสมรู้ ร่วมคิดเพ่ือแก้ไขเอกสารที่อาจทาํให้ผู้สอบบัญชี

เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีน้ันเป็นหลักฐานที่ถูกต้องทั้งที่หลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกฝึกอบรมหรือถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์ 

ความแท้จริงของเอกสาร 

• การสอบบัญชีไม่ใช่การสบืสวนอย่างเป็นทางการเพ่ือหาการกระทาํผดิที่ต้องสงสยั ดังน้ัน

ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีอาํนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น อาํนาจในการตรวจค้นที่อาจจาํเป็น

สาํหรับการสบืสวนดังกล่าว 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกบั

มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็

และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 12 
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ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงินและความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกบัต้นทุนที่เสยีไป 

 

ก48. ความยากลาํบาก ระยะเวลา หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นเหตุอันควรให้ผู้สอบบัญชีละเว้น

วิธกีารตรวจสอบที่ไม่มีวิธกีารตรวจสอบอื่นมาทดแทนได้ หรือยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ไม่น่าเช่ือถือ การวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏบิัติ 

งานสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ความเกี่ยวข้องของข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูลน้ันมีแนวโน้มที่

จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และควรมีการพิจารณาเปรียบเทยีบสมดุลระหว่างความเช่ือถอืได้ของ

ข้อมูลและต้นทุนของข้อมูลน้ัน เร่ืองดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน

บางเร่ือง (ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน) ดังน้ันผู้ใช้งบการเงินจึงมี

ความคาดหวังว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินภายในระยะเวลาและต้นทุนที่

เหมาะสม โดยตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิัติที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่อาจมีอยู่หรือจะ

ติดตามทุกเร่ืองอย่างละเอยีดถี่ถ้วน บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูลเหล่าน้ันมีข้อผิดพลาดหรือการทุจริต

จนกว่าจะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอื่น 

 

ก49. ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงจาํเป็นต้อง 

• วางแผนการตรวจสอบเพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธผิล 

• มุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังบัญชีที่คาดไว้สงูว่าน่าจะมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในขณะที่

มุ่งเน้นการตรวจสอบที่น้อยกว่าไปยังบัญชีอื่น และ 

• ใช้การทดสอบและวิธกีารอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ เพ่ือหาการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริง 

 

ก50. เม่ือพิจารณาวิธกีารตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ก49 มาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบั

การวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี และกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง 

• มีหลักเกณฑใ์นการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญในระดับของงบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ โดยใช้วิธกีารประเมินความเสี่ยงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง
21

 และ 

• ใช้การทดสอบและวิธีการอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ ในลักษณะที่จะให้เกณฑ์

ที่สมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ได้มาซ่ึงข้อสรปุเกี่ยวกบัประชากรน้ัน
22
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 5-10 

22
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520  

“การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
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เร่ืองอื่นที่มีผลกระทบต่อข้อจาํกดัสบืเน่ืองในการสอบบัญชี 

 

ก51. ในกรณขีองสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประการหรือเร่ืองบางเร่ือง ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น

จากข้อจาํกัดสืบเน่ืองที่มีต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญมีนัยสาํคัญอย่างมาก สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

หรือเร่ืองบางเร่ืองดังกล่าวรวมถงึ 

• การทุจริต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริหารระดับสงู หรือการสมรู้ ร่วมคิด 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ในรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

• ความมีอยู่จริงและความครบถ้วนของความสัมพันธ์และรายการบัญชีของบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550
23

 ในรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250
24

 ใน

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจทาํให้กจิการไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได้ 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
25

 ในรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องระบุวิธกีารตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือช่วยลดผลกระทบ

ของข้อจาํกดัสบืเน่ือง 

 

ก52. ข้อจาํกัดสืบเน่ืองของการสอบบัญชี ทาํให้มีความเสี่ยงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ที่การแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ถูกตรวจพบ แม้ว่า     

การตรวจสอบจะได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสม     

แล้วกต็าม ด้วยเหตุน้ีการตรวจพบในภายหลังถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญในงบการเงินซ่ึงเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดน้ัน ไม่ได้แสดงให้เหน็ถึง 

การไม่ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ข้อจาํกดัสบืเน่ืองของ

การสอบบัญชีไม่ใช่ข้ออ้างของผู้สอบบัญชีในการยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไม่น่าเช่ือถือ 

การที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่น้ัน พิจารณาได้จาก

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับซ่ึงเป็นผลมาจากวิธีการตรวจสอบที่ใช้ดังกล่าว และความเหมาะสมของ

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยประเมินจากหลักฐานดังกล่าวประกอบกับวัตถุประสงค์โดยรวม

ของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

                                                 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” 

25
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” 
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การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ลกัษณะของมาตรฐานการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 
 

ก53. มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดมาตรฐานของการทาํงานของผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชี 

ตลอดจนข้อพิจารณาเพ่ิมเติมของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการนาํความรับผิดชอบดังกล่าว  

ไปปฏบิัติกบัเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
 

ก54. ขอบเขต วันถอืปฏบิัติ และข้อจาํกดัโดยเฉพาะ ในการนาํมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหน่ึง

ไปใช้ ได้อธบิายไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตให้

นาํมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้ก่อนวันถือปฏิบัติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ัน เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 
 

ก55. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายหรือ

ข้อบังคับนอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ลบล้างกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่กาํกับดูแลการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว

แตกต่างจากมาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

จะไม่ถอืว่าเป็นการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 

ก56. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ก57. มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบในภาครัฐ อย่างไรกต็าม ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีในภาครัฐอาจได้รับผลกระทบจากข้อบังคับทางการสอบบัญชี หรือจาก

ภาระหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจอื่น (เช่น 

กฎกระทรวง ข้อกาํหนดตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติแห่งสภานิติบัญญัติ) ซ่ึงอาจครอบคลุม

ขอบเขตที่กว้างกว่าการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบที่

เพ่ิมขึ้ นน้ีไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี แต่อาจถูกกาํหนดในแนวปฏิบัติที่

พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ 
 

เน้ือหาของมาตรฐานการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 
 

ก58. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และข้อกาํหนด (ข้อกาํหนดได้ถูกแสดงในมาตรฐานการสอบบัญชี

โดยใช้คาํว่า “ต้อง”) มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับประกอบด้วยแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องใน

รปูแบบของการนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่น นอกจากน้ียังอาจรวมถึงคาํนาํซ่ึงมีบริบทเกี่ยวกบั

การทาํความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ันและคาํจาํกดัความ ดังน้ัน

เน้ือความทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับจึงเกี่ยวข้องกับการทาํความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ันและการนาํข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ันไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม 
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ก59. ในกรณทีี่จาํเป็น การนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่นจะให้คาํอธบิายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏบิัติในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ัน การนาํไปปฏบิัติ

และคาํอธบิายอื่นอาจ 

• อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่า ข้อกาํหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่จะครอบคลุม

เร่ืองใดบ้าง 

• ให้ตัวอย่างนโยบายและวิธปีฏบิัติที่อาจเหมาะสมในสถานการณต่์าง ๆ 

แม้ว่าแนวปฏบิัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อกาํหนด แต่กเ็กี่ยวข้องกับการนาํข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม การนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่นอาจให้ข้อมูล

เบื้องหลังความเป็นมาเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

 

ก60. ภาคผนวกเป็นส่วนหน่ึงของการนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่น วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย

ในการใช้ของภาคผนวกได้อธิบายไว้ในเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือใน

หัวข้อและคาํนาํของภาคผนวกเอง 

 

ก61. คาํนาํ อาจรวมถงึเร่ืองต่าง ๆ เช่น คาํอธบิายเกี่ยวกบั 

• วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน ตลอดจนคาํอธิบายว่า

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ 

อย่างไร 

• สาระสาํคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและบุคคลอื่นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเน้ือหาของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 

• บริบทที่ใช้ในการกาํหนดมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 

 

ก62. มาตรฐานการสอบบัญชีอาจมีหัวข้อ “คาํจาํกดัความ” คาํจาํกดัความ คือคาํอธบิายความหมาย

ของคาํศัพทต่์าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชี คาํจาํกดัความดังกล่าวมีไว้เพ่ือช่วยให้การนาํ

มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติและการตีความมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั และไม่ได้มีเจตนาที่จะลบล้างคาํจาํกดัความที่อาจกาํหนดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ไม่ว่า

จะเป็นในทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเร่ืองอื่น ๆ คาํศัพทด์ังกล่าวจะมีความหมายเดียวกนัใน

มาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  

 

ก63. ในกรณีที่เหมาะสม ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะสาํหรับการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็และ

หน่วยงานภาครัฐจะอยู่ในการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นของมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเหล่าน้ีช่วยในการนาํข้อกาํหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน

ไปปฏบิัติในการตรวจสอบกจิการดังกล่าว อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเหล่าน้ีไม่ได้จาํกดั

หรือลดความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีในการนาํข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน

ไปปฏบิัติและในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 
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ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก64. ในการระบุข้อพิจารณาเพ่ิมเติมในการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ “กจิการขนาดเลก็” หมายถึง 

กจิการที่โดยปกติมีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น 

(ก) ความเป็นเจ้าของและการบริหารรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลจาํนวนน้อย (มักเป็นเจ้าของคนเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นอีกองค์กรหน่ึงที่เป็นเจ้าของกิจการโดยที่เจ้าของ

มีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้อง) และ 

(ข) ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อจากข้อต่อไปน้ี 

(1) มีรายการที่ตรงไปตรงมาหรือไม่ซับซ้อน 

(2) มีการบันทกึบัญชีไม่ซับซ้อน 

(3) มีจาํนวนสายงานธุรกจิน้อยและมีจาํนวนผลิตภัณฑน้์อยภายในสายงานธุรกจิ 

(4) มีการควบคุมภายในน้อย 

(5) มีระดับช้ันของผู้บริหารน้อยและผู้บริหารรับผดิชอบการควบคุมในวงกว้าง หรือ 

(6) มีบุคลากรน้อย หลายคนมีหน้าที่รับผดิชอบในวงกว้าง 

ลักษณะเชิงคุณภาพข้างต้นน้ีไม่ได้ครอบคลุมลักษณะเชิงคุณภาพโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ใช่

ลักษณะเชิงคุณภาพของกจิการขนาดเลก็โดยเฉพาะ และกจิการขนาดเลก็ไม่จาํเป็นต้องมีลักษณะ

เชิงคุณภาพข้างต้นน้ีครบทุกข้อ 

 

ก65. ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ที่รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้ถูกพัฒนา

เร่ิมแรกจากกจิการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาบางเร่ือง

อาจมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดเลก็ 

 

ก66. มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงเจ้าของกจิการขนาดเลก็ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกจิ

ในแต่ละวันว่า “เจ้าของที่มีอาํนาจจัดการ” 

 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชแีต่ละฉบบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 

 

ก67. มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมีหน่ึงวัตถุประสงค์หรือหลายวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นตัวเช่ือมโยง

ระหว่างข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ันกับวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีได้ผลลัพธ์ตามที่

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ันต้องการ ในขณะเดียวกนักมี็ความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะ

ช่วยผู้สอบบัญชีใน 

• การทาํความเข้าใจว่าต้องทาํสิ่งใดให้สาํเรจ็ลุล่วง และในกรณีที่จาํเป็น วิธกีารที่เหมาะสม

ในการทาํเช่นน้ัน และ 

• การตัดสนิใจว่าต้องทาํสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ในสถานการณ์

น้ัน ๆ ของการตรวจสอบ 
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ก68. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับในบริบทของ

วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ี ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อขึ้ นอยู่กับข้อจาํกัดสืบเน่ืองของการ

สอบบัญชี เช่นเดียวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

 

ก69. ในการใช้วัตถุประสงค์ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักถงึความสมัพันธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบัญชี 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดังเช่นที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก53 มาตรฐานการสอบบัญชีในบางกรณีจะเกี่ยวข้องกบั 

ความรับผิดชอบทั่วไป และในกรณีอื่นจะเกี่ยวข้องกบัการนาํความรับผิดชอบเหล่าน้ันไปปฏบิัติ 

กบัเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชี

ดาํรงไว้ซ่ึงทศันคติในการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงจาํเป็นในทุกขั้นตอนของ

การวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ แต่ไม่ได้ถูกกล่าวซํา้ในรูปของข้อกาํหนดในมาตรฐาน

การสอบบัญชีแต่ละฉบับอกี ในระดับที่ลึกลงไป มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และ 330 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์และข้อกาํหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และความรับผิดชอบ

ในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

ดังกล่าวตามลาํดับ วัตถุประสงค์และข้อกาํหนดดังกล่าว จะถูกนาํไปปฏบิัติตลอดการตรวจสอบ 

มาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับที่กล่าวถงึเร่ืองโดยเฉพาะเจาะจงในการสอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540) อาจขยายความถงึเร่ืองที่ว่าจะนาํวัตถุประสงค์และข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีอื่น เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และ 330 ไปใช้ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ันอย่างไร แต่จะไม่กล่าวซํา้ ดังน้ัน

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ผู้สอบบัญชีต้อง

ตระหนักถงึวัตถุประสงค์และข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

 

การใช้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเตมิ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21(ก)) 

 

ก70. ข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 

ดังน้ันการนาํข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏบิัติอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชี 

จึงเป็นเกณฑ์ที่เพียงพอให้แก่ผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรกต็าม 

เน่ืองจากสถานการณ์ของงานตรวจสอบแตกต่างกันไปอย่างมากและมาตรฐานการสอบบัญชี

ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์เหล่าน้ันได้ทั้งหมด ผู้สอบบัญชีจึงต้องรับผิดชอบในการกาํหนด

วิธกีารตรวจสอบที่จาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในสถานการณข์องงานตรวจสอบ อาจมีเร่ืองบางเร่ืองที่ผู้สอบบัญชี

ต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 
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การใช้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 21(ข)) 

 

ก71. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอแล้วหรือไม่ในบริบทของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ดังน้ันหากผู้สอบบัญชี

สรปุว่าหลักฐานการสอบบัญชีไม่เพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธกีารข้อใดข้อหน่ึง

หรือหลายข้อต่อไปน้ีเพ่ือให้บรรลุข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21(ข) 

• ประเมินว่าได้รับหรือจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากการปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ หรือไม่ 

• ขยายการตรวจสอบในการนาํข้อกาํหนดหน่ึงข้อหรือหลายข้อไปปฏบิัติ หรือ 

• ใช้วิธกีารอื่นที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าจาํเป็นในสถานการณน้ั์น ๆ 

ในกรณีที่คาดว่าไม่มีข้อใดข้างต้นสามารถกระทาํได้หรือเป็นไปได้ในสถานการณ์น้ัน ๆ 

ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและมาตรฐาน

การสอบบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีหรือ         

ต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานตรวจสอบให้เสรจ็สิ้น 

 

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22) 

 

ก72. ในบางกรณี
 
มาตรฐานการสอบบัญชี (และข้อกาํหนดทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ัน) อาจไม่เกี่ยวข้องในสถานการณ์น้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน จะไม่มีเร่ืองใดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610
26

  

 

ก73. ในมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อกาํหนดที่มีเง่ือนไข ข้อกาํหนดดังกล่าวจะ

เกี่ยวข้องเม่ือสถานการณ์ที่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อกาํหนดน้ันเกิดขึ้ นและเง่ือนไขน้ันเกิดขึ้ น 

โดยทั่วไป เง่ือนไขของข้อกาํหนดจะมีทั้งที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย ตัวอย่างเช่น 

• ข้อกาํหนดที่ให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

หากมีการจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ
27

 ข้อกาํหนดดังกล่าวเป็นข้อกาํหนดที่มีเง่ือนไข

ชัดแจ้ง 

• ข้อกาํหนดที่ให้สื่อสารเกี่ยวกับจุดอ่อนที่สาํคัญของการควบคุมภายในที่พบในระหว่าง

การตรวจสอบกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล
28

 ซ่ึงขึ้นอยู่กบัความมีอยู่จริงของจุดอ่อนที่

                                                 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 

27
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” ย่อหน้าที่ 13 

28
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลและผู้บริหารของกจิการ” ย่อหน้าที่ 9 
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สาํคัญที่พบดังกล่าว และข้อกาํหนดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน  

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29

 ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการที่แม่บทน้ันกาํหนดให้

หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ข้อกาํหนดดังกล่าวเป็นข้อกาํหนดที่มี

เง่ือนไขโดยนัย 

ในบางกรณี ข้อกาํหนดอาจแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นเง่ือนไขตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาํหนดให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบบัญชี หากการ

ถอนตวันัน้สามารถกระทาํไดภ้ายใตก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง หรือผู้สอบบัญชีอาจถูก

กาํหนดให้กระทาํบางเร่ือง เวน้แต่เป็นเรือ่งทีต่อ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั การอนุญาต

หรือการห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีลักษณะที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัแต่ละ

ประเทศ 

 

การไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนด (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก74. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กล่าวถงึข้อกาํหนดเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานในสถานการณ์

พิเศษที่ผู้สอบบัญชีไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้อง
30

 มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กาํหนด 

ให้ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ของการตรวจสอบน้ัน 

 

การไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก75. การบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่น้ันเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชี ดุลยพินิจดังกล่าวเป็นผลของการใช้วิธกีารตรวจสอบในการปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชี และการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่และจาํเป็นต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมหรือไม่ในสถานการณ์ของ

การตรวจสอบน้ันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังน้ันสถานการณ์

ที่อาจทาํให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถงึสถานการณท์ี่ 

• ขดัขวางไม่ให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการสอบบัญชี 

• เป็นเหตุให้ไม่สามารถกระทาํได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมหรือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมที่เหน็ว่าจาํเป็น จากการใช้วัตถุประสงค์

ตามย่อหน้าที่ 21 ตัวอย่างเช่น เกดิจากข้อจาํกดัเกี่ยวกบัหลักฐานการสอบบัญชีที่สามารถ

หาได้ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อควรพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะรายการ”       

ย่อหน้าที่ 13 
30

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ 12 
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ก76. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี    

รหัส 230 และข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ยวข้องอื่นเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงข้อสรุปเกี่ยวกับ   

การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นที่จะต้องจดบันทกึ

แยกไว้ต่างหาก (ดังเช่น ในแบบสอบถามเพ่ือการตรวจสอบ) ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละเร่ือง

แล้วกต็าม เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะช่วยผู้สอบบัญชี

ในการประเมินว่าการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ันได้ขัดขวางผู้สอบบัญชีไม่ให้

บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 


