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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
วิธีปฏิบตั ิของผูส้ อบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสีย่ งทีไ่ ด้ประเมินไว้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้ว
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ระหว่างประเทศได้ รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได้ ดาํ เนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐานทีอ่ อกโดย IFAC” ข้ อความของมาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุมัติคือข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 330 - วิธปี ฏิบัติของผู้สอบ
บัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International
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ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
วิธีปฏิบตั ิของผูส้ อบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสีย่ งทีไ่ ด้ประเมินไว้
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
วันถือปฏิบตั ิ

1
2
3
4

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การตอบสนองโดยรวม
วิธกี ารตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้
ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
เอกสารหลักฐาน

5
6-23
24
25-27
28-30

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การตอบสนองโดยรวม
วิธกี ารตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้
ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
เอกสารหลักฐาน

ก1-ก3
ก4-ก58
ก59
ก60-ก62
ก63

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่ อความเสี่ยงที่ได้
ประเมินไว้ ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ
และการนํา การตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ระบุและประเมินไว้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151 ไป
ปฏิบัติในการตรวจสอบงบการเงิน

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
โดยผ่านการออกแบบและการนําไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คําจํ ากัดความ
4.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ถูกออกแบบเพื่อตรวจจับ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระประกอบด้ วย
(1) การทดสอบรายละเอียด (ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้ อมูล) และ
(2) วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ
(ข) การทดสอบการควบคุม หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ถูกออกแบบเพื่อประเมินความมี
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการที่จะป้ องกัน ตรวจพบและแก้ ไขการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้

ข้อกําหนด
การตอบสนองโดยรวม
5.

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและนําวิธกี ารตอบสนองโดยรวมไปปฏิบัติเพื่อตอบรับกับความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับงบการเงินที่ได้ ประเมินไว้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก3)

วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ต อบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้อมู ล ที่ข ดั ต่ อข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีผ่ ูบ้ ริหารได้ให้การรับรองทีไ่ ด้ประเมินไว้
6.

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ่งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ
การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้
ประเมินไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4-ก8)
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7.

ในการออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเพื่อนําไปปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) พิจารณาถึงเหตุผลเพื่อประเมินในสิ่งต่อไปนี้ อันเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรอง
ไว้ สาํ หรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล
รวมถึง
(1) ความเป็ นไปได้ ข องการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ
อันเนื่องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (กล่าวคือ ความเสี่ยงสืบเนื่อง) และ
(2) การประเมินความเสี่ยงได้ คาํ นึงถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ (กล่าวคือ ความเสี่ยง
จากการควบคุม) ซึ่งการคํานึงถึงดังกล่าวกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องได้ หลักฐาน
การสอบบัญชีเพื่อพิจารณาว่า การควบคุมมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
หรือไม่ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะเชื่อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมเพื่อกําหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
เนื้อหาสาระ) และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9-ก18)
(ข) ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่มี ีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้สอบบัญชีปรากฏว่าความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่สี งู ขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ า ก19)

การทดสอบการควบคุม
8.

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุมเพื่อให้ ได้ หลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ย วกับ ความมี ป ระสิท ธิ ผ ลของการปฏิบั ติ ต าม
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องเมื่อ
(ก) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญใน
ระดั บ ที่เ กี่ย วกับ สิ่ง ที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ค าดการณ์ ว่ า
การควบคุมมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะเชื่อถือ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื่อกําหนดลักษณะ ช่ วงเวลา และ
ขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ) หรือ
(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพี ยงอย่ างเดียวไม่ สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญ ชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก20-ก24)

9.

ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่มีความน่ าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อผู้สอบบัญชีได้ ให้ ระดับความน่ าเชื่อถือในความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ท่สี งู ขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก25)
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ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม
10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอื่นร่ วมกับการสอบถามเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ซึ่งรวมถึง
(1) การควบคุมนั้นได้ มีการนําไปใช้ อย่างไรในระหว่างงวดบัญชีท่ตี รวจสอบ
(2) การควบคุมถูกนําไปปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่
(3) การควบคุ มถู กนํา ไปปฏิบัติโ ดยบุ ค ลากรใดหรื อ ด้ วยวิ ธีการอย่ า งไร (อ้ า งถึง
ย่อหน้ าที่ ก26-ก29)
(ข) กําหนดว่าการควบคุมที่ทดสอบนั้นอิงกับการควบคุมอื่น (การควบคุมทางอ้ อม) หรือไม่
หากเป็ นเช่นนั้น มีความจําเป็ นหรือไม่ท่จี ะต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุน
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมทางอ้ อมอื่นนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก30-ก31)
ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม
11. ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ้ ูสอบ
บัญชีต้ังใจที่จะเชื่อถือในการควบคุมดังกล่ าว เพื่ อให้ มีเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในความเชื่อถือใน
การควบคุมที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ต้งั ใจไว้ ทั้งนี้ให้ พิจารณาตามย่อหน้ าที่ 12 และ 15 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก32)
การใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล
12. เมื่อผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
การควบคุมในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของการควบคุ ม
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาล และ
(ข) กําหนดหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ควรได้ รับสําหรับช่ วงเวลาที่เหลือ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก33-ก34)
การใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน
13. ในการกําหนดว่าการใช้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
การควบคุมที่ได้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเหมาะสมหรือไม่ และหากเหมาะสม ช่วงระยะเวลา
ที่อาจเว้ นก่อนทําการทดสอบการควบคุมในครั้งใหม่ควรเป็ นเท่าใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา
ปัจจัยดังต่อไปนี้
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(ก) ความมีประสิทธิผลขององค์ประกอบอื่นของการควบคุมภายใน รวมถึงสภาพแวดล้ อม
ของการควบคุม การติดตามการควบคุมของกิจการ และกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ของกิจการ
(ข) ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะของการควบคุม รวมถึง เป็ นการควบคุมโดยระบบที่ปฏิบัติ
ด้ วยมือหรือโดยระบบอัตโนมัติ
(ค) ความมีประสิทธิผลของการควบคุมทั่วไปด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) ความมีประสิทธิผลของการควบคุมและการนําการควบคุมไปปฏิบัติโดยกิจการ รวมทั้ง
ลั ก ษณะและขอบเขตของการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามการควบคุ ม ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี พ บจากการ
ตรวจสอบในงวดก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อ
การนําการควบคุมไปปฏิบัติหรือไม่
(จ) การไม่ เปลี่ยนแปลงการควบคุ มบางอย่ างก่อให้ เกิดความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
(ฉ) ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญและขอบเขตของ
การให้ ความเชื่อถือการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35)
14. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่จะใช้ หลักฐานการสอบบัญชีจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ยวกับ
ความมีป ระสิท ธิผ ลของการปฏิบัติต ามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องมีหลักฐานของความ
เกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องของหลักฐานดังกล่ าว โดยการได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมที่มีนัยสําคัญซึ่งได้ เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบในงวดก่อนหรือไม่ ทั้งนี้
ผู้ สอบบั ญชีต้ องได้ หลั กฐานโดยใช้ วิธีการสอบถามร่ วมกับ การสังเกตการณ์หรื อการตรวจ
เอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความเข้ าใจเกี่ยวกับการควบคุมเฉพาะเรื่องดังกล่าว และ
(ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบต่อความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมในงวดปั จจุ บัน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก36)
(ข) หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ง
ในทุกงวดที่สามของการตรวจสอบ และต้ องทําการทดสอบการควบคุมบางอย่างในการ
ตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็ นไปได้ ของการทดสอบทุกการควบคุมที่
ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะให้ ความเชื่อถือในการตรวจสอบปี ใดปี หนึ่งโดยไม่มีการทดสอบ
การควบคุมในการตรวจสอบอีก 2 ปี ถัดมา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก37-ก39)
การควบคุมที่มีต่อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
15. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่จะเชื่อถือการควบคุมที่มีต่อความเสี่ยงซึ่งผู้สอบบัญชีกาํ หนดให้ เป็ น
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมดังกล่าวในงวดปัจจุบัน

8

TSA 330

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
16. ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีต้อง
ประเมินว่ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่พบจากการใช้ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
บ่งชี้ว่าการควบคุมไม่มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การไม่พบ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการใช้ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระไม่ได้ ให้ หลักฐาน
การสอบบัญชีท่วี ่าการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่ไี ด้ ทดสอบนั้น
มีประสิทธิผล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40)
17. ในกรณีท่ีผ้ ู สอบบัญ ชีพบว่ ามีการไม่ ป ฏิบัติต ามการควบคุ มที่ผ้ ู สอบบัญชี ต้ังใจที่จะเชื่อถือ
ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามเป็ นการเฉพาะเพื่อให้ เข้ าใจในประเด็นนั้น ๆ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตามมา และต้ องพิจารณาว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก41)
(ก) การทดสอบการควบคุ ม ที่ไ ด้ ท ํา ไปนั้ น ได้ ใ ห้ เกณฑ์ ท่ีเ หมาะสมสํา หรั บ การเชื่ อ ถื อ
ในการควบคุมหรือไม่
(ข) การทดสอบการควบคุมเพิ่มเติมมีความจําเป็ นหรือไม่ หรือ
(ค) มีความจําเป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
18. ไม่ ว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
จะเป็ นอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระสําหรับประเภท
ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ (อ้ า งถึงย่ อหน้ า ที่
ก42-ก47)
19. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้ องใช้ วิธกี ารขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็ นวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48-ก51)
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการในการปิ ดงบการเงิน
20. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการปิ ดงบการเงินดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบความตรงกันหรือกระทบยอดงบการเงินกับบันทึกทางบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
(ข) ตรวจสอบรายการใบสําคัญทั่วไปและรายการปรับปรุงอื่นที่มีสาระสําคัญซึ่งบันทึกใน
ระหว่างช่วงของการจัดทํางบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก52 )
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วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
21. เมื่อผู้สอบบัญชีกาํ หนดว่า ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้ เป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระซึ่งตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ
ในกรณีท่ีวิธีการตรวจสอบสํา หรั บ ความเสี่ยงที่มีนั ยสํา คัญ ประกอบด้ วยวิธีก ารตรวจสอบ
เนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว วิธีการตรวจสอบดังกล่าวต้ องรวมถึงการทดสอบรายละเอียดไว้
ด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก53)
ช่วงเวลาของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
22. หากผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลแล้ ว
ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบสําหรับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ถงึ วันสิ้นงวดโดย
(ก) ตรวจสอบเนื้อหาสาระร่ วมกับการทดสอบการควบคุมสําหรับช่ วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ถึงวันสิ้นงวด หรือ
(ข) ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเพียงพอ เพื่อให้ เกณฑ์
อย่างสมเหตุสมผลในการขยายผลสรุปการตรวจสอบจากช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล
ถึงวันสิ้นงวด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54-ก57)
23. ถ้ ามีการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในช่ วงการตรวจสอบระหว่ างกาลโดยที่
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ คาดการณ์ไว้ เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคั ญ ผู้ สอบบั ญชี ต้ องประเมิ นว่ ามี ความจําเป็ นต้ องปรั บเปลี่ ยนการประเมิ น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ที่ได้ เคยวางแผนไว้ เพื่อให้ ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก58)
ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินว่า การแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม
รวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก59)
การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
25. จากการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน
ก่อนที่จะสรุปผลการตรวจสอบว่ า การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60-ก61)
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26. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสรุ ป ว่ า ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอหรื อ ไม่
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดในการแสดงความเห็น
ไม่ ว่าหลักฐานนั้นจะสนับสนุ นหรือขัดแย้ งกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงิน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก62)
27. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ในงบการเงินที่มีสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพยายามให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชีเพิ่มเติม หากผู้สอบบัญชียังไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไขหรือเสนอรายงาน
อย่างไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เอกสารหลักฐาน
28. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้2
(ก) การตอบสนองโดยรวมต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้ ในระดับงบการเงิน และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ
วิธกี ารตรวจสอบที่ปฏิบัติ
(ข) การเชื่อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเหล่านั้นกับความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ในระดับที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ และ
(ค) ผลของการตรวจสอบ รวมถึงข้ อสรุปในกรณีท่ยี ังมีความไม่ชัดเจน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก63)
29. หากผู้สอบบัญชีได้ วางแผนที่จะใช้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมที่ได้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําบันทึกข้ อสรุปที่ได้
เกี่ยวกับการให้ ความเชื่อถือในการควบคุมดังกล่าวที่ได้ ทดสอบในงวดก่อนไว้ ในเอกสารหลักฐาน
ของงานตรวจสอบ
30. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้ เห็นว่ างบการเงินมีข้อมูลตรงกันหรือกระทบยอด
ได้ กบั บันทึกทางบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การตอบสนองโดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก1. วิธกี ารตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในระดับงบการเงินที่ได้ ประเมินไว้ อาจรวมถึง
•
การเน้ นความจําเป็ นในการคงไว้ ซ่ึ งการใช้ วิ จารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
•
การมอบหมายงานตรวจสอบให้ แก่ ผ้ ู ช่วยที่มีประสบการณ์มากกว่ าหรื อบุคคลผู้ ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน หรือการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
•
ให้ การควบคุมดูแลที่มากขึ้น
•
การเพิ่มส่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในการเลือกวิธกี ารตรวจสอบที่จะใช้ ต่อไป
•
การเปลี่ยนแปลงลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทั่วไป เช่ น การจัด
ให้ มีการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบ
ระหว่างกาล หรือปรับเปลี่ยนลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หลักฐานที่น่าเชื่อถือ
มากขึ้น
ก2. ความเข้ าใจของผู้ สอบบั ญชี ในสภาพแวดล้ อมการควบคุ มของกิ จการที่ตรวจสอบ มี ผลต่ อ
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดับ
งบการเงิน และการตอบสนองโดยรวมของผู้สอบบัญชี เนื่องจากสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ที่มีประสิทธิผล อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในระดับที่สงู ขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากภายในกิจการ ตัวอย่างเช่น อาจทําให้
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธีการตรวจสอบบางอย่างในระหว่างกาลแทนการตรวจสอบ ณ วันสิ้นงวด
อย่างไรก็ตาม ข้ อบกพร่องของสภาพแวดล้ อมการควบคุมจะส่งผลในทางตรงกันข้ าม ตัวอย่างเช่น
ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลโดย
•
ปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบที่มากขึ้น ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบในระหว่างกาล
•
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้นด้ วยวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
•
เพิ่มจํานวนสถานประกอบการเพื่อรวมในขอบเขตของการตรวจสอบ
ก3. ข้ อพิจารณาที่กล่าวข้ างต้ นมีผลต่อการกําหนดวิธกี ารตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีอย่างมี
นัยสําคัญ เช่น การเน้ นวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (การตรวจสอบเนื้อหาสาระ) หรือการใช้
วิธกี ารทดสอบการควบคุมควบคู่กบั วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (การใช้ วิธกี ารตรวจสอบร่วมกัน)
เป็ นต้ น
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วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ต อบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้อมู ล ที่ข ดั ต่ อข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีผ่ ูบ้ ริหารได้ให้การรับรองทีไ่ ด้ประเมินไว้
ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก4. การประเมินความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ระบุไว้ ของผู้สอบบัญชี
เป็ นพื้ นฐานในการพิ จารณาวิ ธีการตรวจสอบที่เหมาะสมสําหรั บการออกแบบและปฏิบั ติ
วิธกี ารตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดว่า
(ก) การทดสอบการควบคุมเพียงอย่ างเดียวอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถตอบสนองต่ อ
ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ สํา หรั บ สิ่ง ที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ บางประเภทอย่างมีประสิทธิผล
(ข) การใช้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวเหมาะสมสําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ บางประเภท ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่คาํ นึงถึงผลกระทบของการควบคุม
ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้สอบบัญชีไม่ พบว่ ามีการควบคุ มที่มีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ู บริ หารได้ ให้
การรับรองไว้ หรือเนื่องจากการทดสอบการควบคุมอาจไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอบบัญชี
จึงไม่เชื่อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการกําหนดลักษณะ
ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ หรือ
(ค) การใช้ วิธกี ารตรวจสอบร่วมกันระหว่างการทดสอบการควบคุมกับการตรวจสอบเนื้อหา
สาระ เป็ นวิธกี ารที่มีประสิทธิผล
อย่างไรก็ตาม จากข้ อกําหนดภายใต้ ย่อหน้ าที่ 18 ไม่ว่าจะเลือกวิธกี ารตรวจสอบวิธใี ด ผู้สอบบัญชี
ต้ องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระสําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ
ก5. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (กล่ าวคือ การทดสอบ
การควบคุมหรือการตรวจสอบเนื้อหาสาระ) และประเภทของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การตรวจ
การสังเกตการณ์ การสอบถาม การยืนยันยอด การคํานวณใหม่ การปฏิบัติซาํ้ หรือการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ) ลักษณะของวิธีการตรวจสอบเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุดในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่ได้ ประเมินไว้
ก6. ช่วงเวลาของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง เวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ หรือช่วง
ของเวลาหรือวันที่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีต้องการได้ หลักฐานการสอบบัญชี
ก7. ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง ปริมาณที่จะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ เช่น ขนาดของ
ตัวอย่างหรือจํานวนครั้งที่จะสังเกตการณ์กจิ กรรมการควบคุมหนึ่ง ๆ
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ก8. การออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ่งลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขตขึ้นอยู่กับ และ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้ จะให้ การเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่าง
วิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
การตอบสนองต่อความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 7 (ก))
ลักษณะ
ก9. ความเสี่ยงที่ผ้ ู สอบบั ญ ชี ไ ด้ ประเมินไว้ อ าจมีผลต่ อวิ ธีการตรวจสอบทั้งสองวิธีหรื อวิ ธีท่ีใ ช้
ร่วมกัน เช่ น ในกรณีท่คี วามเสี่ยงที่ประเมินไว้ มีสูง ผู้สอบบัญชีอาจยืนยันความครบถ้ วนของ
ั ญานอกเหนือจากการตรวจเอกสาร นอกจากนั้นวิธีการตรวจสอบ
เงื่อนไขของสัญญากับคู่สญ
วิธีหนึ่งอาจเหมาะสมกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ บางประเภทมากกว่าอีกวิธีหนึ่ง เช่น
ในการตรวจสอบรายได้ การทดสอบการควบคุมอาจเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ได้ ประเมินไว้ ในเรื่องของความครบถ้ วน ในขณะที่
การตรวจสอบเนื้ อหาสาระอาจเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่ อความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ได้ ประเมินไว้ ในเรื่องของการเกิดขึ้นจริงของรายการ
ก10. การกําหนดลักษณะของวิธีการตรวจสอบมีพ้ ืนฐานจากการประเมินความเสี่ยง เช่น ในกรณีท่ี
ความเสี่ยงที่ประเมินไว้ อยู่ในระดับตํ่าเนื่องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการโดยมิได้
คํานึงถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดว่าวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวก็สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอได้ ในอีกกรณีหนึ่ง หากความเสี่ยงที่ประเมินไว้ อยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากการควบคุม
ภายในของกิจการและผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะกําหนดวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยคํานึงถึง
การควบคุมดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 (ก)
ตัวอย่ างสําหรั บกรณีดังกล่ าวได้ แก่ ประเภทของรายการที่มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ ซับซ้ อน
ซึ่งถูกประมวลผลเป็ นประจําและควบคุมโดยระบบสารสนเทศของกิจการ
ช่วงเวลา
ก11. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาสาระในช่ วงการตรวจสอบระหว่าง
กาลหรือ ณ วันสิ้นงวด หากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
สูงขึ้น ผู้สอบบัญชีมักตัดสินใจว่าการใช้ วิธีตรวจสอบเนื้อหาสาระในช่ วงเวลาที่ใกล้ วันสิ้นงวด
หรือ ณ วันสิ้นงวด จะมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบช่วงเวลาก่อนวันสิ้นงวดหรือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในช่ วงเวลาที่ไม่ได้ แจ้ งไว้ หรือไม่สามารถคาดเดาได้ (ตัวอย่างเช่ น การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบโดยการเลือกสถานประกอบการที่ไม่ได้ แจ้ งไว้ ก่อน) ช่ วงเวลาในการตรวจสอบมี
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ความเกี่ยวข้ องโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการทุจริ ต เช่ น
ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ในกรณีท่มี ีความเสี่ยงที่จะแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงโดยเจตนา
หรือมีการบิดเบือนบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีโดยการขยายข้ อสรุปที่ได้ จากการตรวจสอบ
ระหว่างกาลไปยังสิ้นงวดจะไม่มีประสิทธิผล
ก12. ในอีกทางหนึ่ง การปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเด็น
ที่มีนัยสําคัญในช่วงเริ่มต้ นของการตรวจสอบ และสามารถแก้ ปัญหาได้ โดยได้ รับความช่วยเหลือ
จากฝ่ ายบริหาร หรือสามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ดังกล่าว
ก13. นอกจากนั้น วิธีการตรวจสอบบางวิธีสามารถปฏิบัติได้ ณ วันสิ้นงวดหรือภายหลังวันสิ้นงวด
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
•
การตรวจสอบความตรงกันของงบการเงินกับบันทึกทางบัญชี
•
การตรวจสอบรายการปรับปรุงที่จัดทําในช่วงการจัดทํางบการเงิน และ
•
วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันสิ้นงวด กิจการอาจมีการทําสัญญาการขายที่
ไม่เหมาะสม หรือรายการค้ ายังไม่สามารถสรุปข้ อยุติได้
ก14. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีอทิ ธิพลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีเมื่อใด รวมถึง
•
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
•
ช่วงเวลาที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องมีอยู่ (เช่น แฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการบันทึกข้ อมูล
ใหม่ทบั ข้ อมูลเดิม หรือขั้นตอนที่ต้องการสังเกตการณ์อาจกระทําได้ ในบางช่วงเวลาเท่านั้น)
•
ลักษณะของความเสี่ยง (เช่น หากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทําให้ รายได้ เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้
บรรลุรายได้ ตามที่ได้ คาดการณ์ไว้ โดยการทําสัญญาขายปลอมภายหลังวัน สิ้นงวด
ผู้สอบบัญชีอาจต้ องการตรวจสอบสัญญาที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด)
•
ช่วงเวลาหรือวันที่ท่หี ลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ยวข้ อง
ขอบเขต
ก15. ผู้สอบบัญชีใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบที่จาํ เป็ น หลังจากได้ พิจารณา
ถึงความมีสาระสําคัญ ความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ และระดับของความเชื่อมั่นที่ผ้ ูสอบบัญชี
วางแผนว่าจะได้ รับ ในกรณีท่ีการใช้ วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกันสามารถทําให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบแต่ละวิธตี ้ องพิจารณาแยกจากกัน
โดยทั่วไป ผู้สอบบัญชีจะเพิ่มขอบเขตของการตรวจสอบหากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญเพิ่มขึ้น เช่น ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต การเพิ่มจํานวนตัวอย่าง
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หรือการใช้ วิธีตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ ละเอียดมากขึ้น อาจมี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ
วิธกี ารตรวจสอบนั้นสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงนั้นโดยเฉพาะ
ก16. การใช้ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) อาจช่ วยให้ การทดสอบรายการ
ที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์และแฟ้ มข้ อมูลทางบัญชีมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์
เมื่อผู้สอบบัญชีตัดสินใจปรับเปลี่ยนขอบเขตการทดสอบ เช่น เมื่อมีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริ ต เทคนิค
ดังกล่าวสามารถใช้ เลือกตัวอย่างรายการจากแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลัก เรียงลําดับข้ อมูล
ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ หรือทดสอบประชากรทั้งหมดแทนการเลือกตัวอย่าง
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก17. สําหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ข้ อกําหนดที่ต้องมีเพื่อการตรวจสอบและข้ อกําหนด
พิเศษอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อข้ อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการกําหนด
ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก18. ในกิจการขนาดเล็กมาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบกิจกรรมการควบคุมมากนัก หรือเอกสารของ
กิจการที่แสดงถึงการมีอยู่จริงหรือการปฏิบัติการควบคุมมีอยู่จาํ กัด ในกรณีดังกล่าว การตรวจสอบ
โดยการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็ นหลักอาจมีประสิทธิผลกว่า อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น การไม่มีกจิ กรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบอื่นของการควบคุมอาจทํา
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงที่ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่สี งู ขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7(ข))
ก19. เมื่อต้ องการหลักฐานการสอบบัญชีท่มี ีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่ประเมิน
อยู่ ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่มปริมาณของหลักฐาน หรือได้ รับหลักฐานที่มีความ
เกี่ยวข้ องและเชื่อถือได้ มากขึ้น เช่น โดยการเน้ นการใช้ หลักฐานจากบุคคลภายนอกหรือการ
ได้ รับหลักฐานจากแหล่งที่มีความอิสระต่าง ๆ
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การทดสอบการควบคุม
การออกแบบและการทดสอบการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก20. การทดสอบการควบคุมจะทดสอบเฉพาะการควบคุมที่ผ้ ูสอบบัญชีกาํ หนดว่ามีการออกแบบ
มาอย่างเหมาะสมที่จะป้ องกัน หรือตรวจพบ และแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ หากมีการใช้ การควบคุมที่แตกต่ างกัน
อย่างมากในช่วงเวลาที่ต่างกันของช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุม
แต่ละการควบคุมแยกจากกัน
ก21. การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมแตกต่างจากการทําความเข้ าใจ
และการประเมินการออกแบบการควบคุมและการนําการควบคุ มไปปฏิบัติ อย่ างไรก็ตาม
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เป็ นประเภทเดียวกัน ดังนั้ นผู้ สอบบัญชี อาจพิ จารณาว่ าการทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในขณะเดียวกันกับการประเมินการออกแบบ
การควบคุมและการนําการควบคุมไปปฏิบัติน้ันมีประสิทธิภาพ
ก22. แม้ ว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อเป็ นการทดสอบการควบคุม
โดยเฉพาะ แต่อาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
การควบคุมเช่ นเดียวกับการทดสอบการควบคุม ตัวอย่างของวิธีการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจรวมถึง
•
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้ งบประมาณของฝ่ ายบริหาร
•
การสังเกตการณ์การเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณค่าใช้ จ่ายรายเดือนกับค่าใช้ จ่าย
จริงของฝ่ ายบริหาร
•
การตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการสืบหาสาเหตุของผลต่างระหว่างยอดตามงบประมาณ
และยอดที่เกิดขึ้นจริง
วิธีการตรวจสอบดังกล่าวทําให้ ทราบถึงการออกแบบเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณของกิจการ
และทราบว่ านโยบายดังกล่ าวได้ มีการนําไปปฏิบัติหรือไม่ และยังอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการใช้ นโยบายงบประมาณเพื่ อที่จะป้ องกันหรื อตรวจพบ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในเรื่องของการจัดประเภทค่าใช้ จ่าย
ก23. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการทดสอบการควบคุมที่จะทําควบคู่ไปกับการทดสอบ
รายละเอียดในรายการเดียวกัน ถึงแม้ ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่าง
จากวัตถุประสงค์ของการทดสอบรายละเอียด แต่วัตถุประสงค์ท้งั สองสามารถบรรลุได้ โดยการ
ทดสอบรายการเดียวกัน ไปพร้ อมกัน ซึ่งเรียกว่า การทดสอบเพื่ อ บรรลุส องวัต ถุป ระสงค์
“Dual-purpose test” เช่น ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบและประเมินผลของการตรวจสอบใบแจ้ ง
หนี้เพื่อพิจารณาว่ าได้ มีการอนุ มัติหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี ป็ น
เนื้อหาสาระของรายการได้ การออกแบบและการประเมินการทดสอบเพื่อบรรลุสองวัตถุประสงค์
นั้น ให้ พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ของการทดสอบแยกจากกัน
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ก24. ในบางกรณี ผู้ สอบบัญชีอาจพบว่ าไม่ สามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระให้ มี
ประสิทธิผลเพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้ บ ริ ห ารได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้ 3 ทั้ง นี้ อาจเกิด ขึ้ น ในกรณี ท่ีกิจ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ โดยใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่จัดทําหรือจัดเก็บเอกสารประกอบรายการ นอกจากการจัดเก็บ
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมที่
เกี่ยวข้ องตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 (ข)
หลักฐานการสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อถือในการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก25. ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจต้ องเพิ่ ม ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ในเรื่ องความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ
ตามการควบคุ มให้ สู งขึ้ นเมื่ อผู้ สอบบั ญชี ใช้ หลั กการตรวจสอบโดยเน้ นเรื่ องของการทดสอบ
การควบคุม โดยเฉพาะในกรณีท่เี ห็นว่า ไม่มีความเป็ นไปได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ ในการ
ได้ มาซึ่งได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
เพียงอย่างเดียว
ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม
วิธกี ารตรวจสอบอื่นร่วมกับการสอบถาม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10 (ก))
ก26. การสอบถามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุม ดังนั้นผู้สอบบัญชีควรใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นร่ วมกับการสอบถาม การสอบถาม
ร่วมกับการตรวจสอบเอกสารหรือการปฏิบัติซาํ้ ย่อมให้ ความเชื่อมั่นมากกว่าการสอบถามและ
การสังเกตการณ์ เนื่องจากการสังเกตการณ์จะสัมพันธ์กบั จุดเวลาที่สงั เกตการณ์เท่านั้น
ก27. ลักษณะของการควบคุมมีผลต่ อวิธีท่ใี ช้ ในการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีว่า
การควบคุมได้ ถูกนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เช่น หากเอกสารประกอบให้ หลักฐาน
ในเรื่องความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะรวบรวม
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีเ กี่ย วกับ ความมีป ระสิท ธิผ ลของการปฏิบ ัติต ามการควบคุม โดย
การตรวจสอบเอกสารรายการนั้น อย่างไรก็ตาม การควบคุมบางอย่างอาจไม่มีเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้ อง เช่น อาจไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนประกอบของสภาพแวดล้ อมการ
ควบคุมบางอย่ าง เช่ น การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมการ
ควบคุมบางประเภท เช่ น กิจกรรมการควบคุมซึ่งปฏิบัติโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์
ดังกล่ าว หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
อาจได้ มาจากการสอบถามร่ วมกับวิธีการอื่น เช่ น การสังเกตการณ์หรือการใช้ เทคนิคการ
ตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs)

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 30
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ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม
ก28. เมื่อผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานที่มีความน่ าเชื่อถือมากขึ้นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
การควบคุม การเพิ่มขอบเขตของการทดสอบการควบคุมอาจมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชี
อาจพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ร่วมกับระดับของความเชื่อถือในการควบคุม ในการกําหนด
ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม
•
ความถี่ท่กี จิ การได้ ปฏิบัติการควบคุมในระหว่างช่วงเวลา
•
ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีจะเชื่อถือในความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุม
•
อัตราการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่ได้ คาดการณ์ไว้
•
ความเกี่ ยวข้ องและความเชื่ อถื อ ได้ ของหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี จ ะได้ รั บ เกี่ ยวกั บ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้
•
ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการทดสอบการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5304 ให้ แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการทดสอบ
ก29. เนื่ อ งจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ลั ก ษณะของความสมํ่า เสมอ
ผู้สอบบัญชีอาจไม่จาํ เป็ นที่จะต้ องเพิ่มขอบเขตการทดสอบการควบคุมที่ทาํ งานโดยอัตโนมัติ
การควบคุมที่ทาํ งานโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะการทํางานที่สมํ่าเสมอเว้ นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม (รวมถึงตาราง แฟ้ มข้ อมูล หรือข้ อมูลถาวรอื่นที่ถูกนํามาใช้ โดยโปรแกรม) เมื่อ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ พิ จ ารณาว่ า การควบคุ ม ที่ท ํา งานโดยอัต โนมั ติ ท ํา งานได้ ต ามที่ก ํา หนดไว้
(ซึ่งสามารถทําได้ ท้งั ในเวลาที่เริ่มมีการนําการควบคุมมาปฏิบัติหรือในช่วงเวลาอื่น) ผู้สอบบัญชี
อาจทดสอบการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การทดสอบ
ดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณาว่า
•
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะทําได้ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการควบคุ มการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมที่เหมาะสม
•
โปรแกรมที่ใช้ ในการประมวลผลรายการเป็ นโปรแกรมที่ได้ รับการอนุมัติ และ
•
การควบคุมทั่วไปที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ มีประสิทธิผล

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี”
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การทดสอบดังกล่าวยังอาจรวมถึง การพิจารณาว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ซึ่งอาจเป็ น
ในกรณีท่กี จิ การใช้ ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูปโดยไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนหรือบํารุงรักษา เช่น ผู้สอบบัญชี
อาจทํา การตรวจสอบบั น ทึก ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ว่ า ไม่ มี ก ารเข้ า ถึง โปรแกรมโดยผู้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตในช่วงระยะเวลาที่ตรวจสอบ
การทดสอบการควบคุมทางอ้ อม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10(ข))
ก30. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจําเป็ นในการให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุ น
ความมี ป ระสิท ธิผ ลของการควบคุ ม ทางอ้ อ ม เช่ น เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ตั ด สิน ใจที่จ ะทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับรายการขายที่เกินกว่ าวงเงิน
ที่ได้ รั บอนุ มั ติ ของผู้ ใช้ รายงาน การสอบทานโดยผู้ ใช้ รายงานและการติ ดตามหาสาเหตุ เป็ น
การควบคุมที่สัมพันธ์โดยตรงต่ อผู้สอบบัญชี การควบคุมความถูกต้ องของข้ อมูลในรายงาน
(เช่น การควบคุมทั่วไปทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ถือเป็ น “การควบคุมทางอ้ อม”
ก31. เนื่ อ งจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ลั ก ษณะของความสมํ่า เสมอ
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการนําการควบคุมระบบงานแบบอัตโนมัติไปใช้ เมื่อพิจารณา
ร่ วมกับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการนําการควบคุมไปปฏิบัติ
สํา หรั บ การควบคุ มทั่ว ไปของกิจ การ (โดยเฉพาะการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลง) อาจให้
หลักฐานการสอบบัญชีท่คี รอบคลุมเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม
ช่วงเวลาที่ต้งั ใจให้ ความเชื่อถือในการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก32. หลักฐานการสอบบัญชี ณ เวลาหนึ่งอาจเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
เช่น การทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้ าคงเหลือของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
ในอีกด้ านหนึ่ง หากผู้ สอบบัญชีต้ังใจจะเชื่อถือในการควบคุมหนึ่ง ๆ ตลอดช่ วงของเวลา
ผู้สอบบัญชีควรใช้ การทดสอบที่สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล
ของการปฏิบัติตามการควบคุมในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องนั้น เช่น การทดสอบการติดตามการ
ควบคุมของกิจการ
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การใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12(ข))
ก33. ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีใดที่ควรได้ รับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ควบคุมในช่วงเวลาที่เหลือภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาลรวมถึง
•
ความมีนัยสําคัญของความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้
•
การควบคุมที่ได้ ทดสอบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในการควบคุ มดังกล่ าวที่เกิดขึ้น หลั งจากที่ได้ ทดสอบในการตรวจสอบระหว่ า งกาล
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบสารสนเทศ การประมวลผล และบุคลากร
•
ระดั บ ของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ย วกับ ความมี ป ระสิท ธิ ผ ลของการปฏิบั ติ ต าม
การควบคุมที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับ
•
ความยาวของช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
•
ขอบเขตที่ผ้ ูสอบบัญชีต้งั ใจที่จะลดการตรวจสอบเนื้อหาสาระเนื่องจากการให้ ความเชื่อถือ
ในการควบคุม
•
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมที่อาจได้ รับโดยการขยายการทดสอบการควบคุมให้ ครอบคลุม
ช่วงเวลาที่เหลืออยู่หรือการทดสอบการติดตามการควบคุมของกิจการ
การใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบในงวด
ก่อนเมื่อผู้สอบบัญชีได้ ทาํ การตรวจสอบบางอย่างที่ทาํ ให้ แน่ใจว่าหลักฐานนั้นมีความต่อเนื่อง
ในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบงวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุม
ที่ทาํ งานโดยอัตโนมัติทาํ งานได้ ตามที่กาํ หนดไว้ ผู้สอบบัญชีควรได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี
เพื่อที่จะพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมที่ทาํ งานโดยอัตโนมัติท่มี ีผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องของความมีประสิทธิผลของการทํางานหรือไม่ เช่น การสอบถามฝ่ ายบริหารและ
ตรวจสอบร่องรอยของรายการ (logs) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมนั้น การพิจารณา
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลทั้งต่ อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีค าดว่ า จะได้ รั บ เกี่ย วกับ ความมี ป ระสิท ธิผ ลของการปฏิบั ติ ต าม
การควบคุมในงวดปัจจุบัน
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การควบคุมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14(ก))
ก36. การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่ อความเกี่ยวข้ องของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้ รับในงวดก่อน
ซึ่งอาจทําให้ หลั กฐานดังกล่ าวไม่ สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์สาํ หรั บความเชื่ อถือที่ต่ อเนื่ องในงวด
ปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบที่ทาํ ให้ กิจการได้ รับรายงานใหม่อาจไม่มีผลกระทบต่อ
ความเกี่ยวข้ องของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับในงวดก่อน แต่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ข้ อมูลที่เก็บสะสมไว้ หรือทําให้ ข้อมูลถูกคํานวณแตกต่างไปจากเดิมมีผลต่อความเกี่ยวข้ องของ
หลักฐานการสอบบัญชีดังกล่าว
การควบคุมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14(ข))
ก37. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะเชื่อถือหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้ รับจากการตรวจสอบ
ในงวดก่อนหรือไม่สาํ หรับการควบคุมที่
(ก) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้ มีการทดสอบในงวดก่อน และ
(ข) ไม่ใช่การควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
เป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้น ระยะเวลาที่จะทดสอบการควบคุม
ดังกล่าวใหม่ น้ัน ก็ข้ ึนอยู่กับการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเช่ นกัน แต่ อย่างไรก็ตาม
ต้ องทดสอบใหม่อย่างน้ อยทุกปี ที่สาม ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14(ข)
ก38. โดยทั่วไป หากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอยู่ ใน
ระดับที่สงู ขึ้น หรือการเชื่อถือในการควบคุมมีสูงขึ้น ช่วงห่างของระยะเวลาที่จะทดสอบใหม่
ก็จะสั้นลง ปั จจัยที่อาจทําให้ ช่วงห่ างของระยะเวลาในการทดสอบใหม่ ลดลง หรือก่อให้ เกิด
ความไม่เชื่อถือในหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน รวมถึงปั จจัย
ดังต่อไปนี้
•
สภาพแวดล้ อมการควบคุมที่มีข้อบกพร่อง
•
การติดตามการควบคุมที่มีข้อบกพร่อง
•
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องเป็ นการปฏิบัตดิ ้ วยมือเป็ นส่วนใหญ่
•
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการนําการควบคุมไปปฏิบัติ
•
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปที่บ่งชี้ถงึ ความจําเป็ นของการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
•
การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อบกพร่อง
ก39. เมื่อมีการควบคุมเป็ นจํานวนมากที่ผ้ ูสอบบัญชีต้ังใจเชื่อถือในหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
จากการตรวจสอบในงวดก่อน การทดสอบการควบคุมบางอย่ างในการตรวจสอบแต่ ละครั้ง
จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลต่อเนื่องของสภาพแวดล้ อมการควบคุม ซึ่งมีผลต่ อ
การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าการเชื่อถือหลักฐานที่ได้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนมี
ความเหมาะสมหรือไม่
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การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16-17)
ก40. การตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญจากวิธีการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี เป็ นข้ อบ่งชี้ท่หี นักแน่นว่าการควบคุมภายในมีข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ
ก41. แนวคิดเรื่องความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมยอมรับว่า อาจมีการปฏิบัติท่ี
แตกต่างไปจากการควบคุมที่กาํ หนดไว้ ซึ่งการปฏิบัติท่แี ตกต่างไปจากการควบคุมที่กาํ หนดไว้
อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก ความผันผวนของปริมาณรายการ
ตามฤดูกาลที่มีนัยสําคัญ และข้ อผิดพลาดของบุคลากร อัตราการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม
การควบคุมโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่ผ้ ูสอบบัญชีคาดการณ์ไว้ อาจบ่งชี้ในเรื่อง
ความไม่น่าเชื่อถือของการควบคุมที่จะช่วยลดความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ประเมินไว้
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก42. ย่อหน้ าที่ 18 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ โดย
ไม่คาํ นึงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ อกําหนดนี้
สะท้ อนให้ เห็นความจริงที่ว่า
(ก) การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเป็ นการใช้ ดุลยพินิจ ดังนั้นอาจไม่สามารถระบุถงึ
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญได้ ท้งั หมด และ
(ข) มีข้อจํากัดสืบเนื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง การแทรกแซงของผู้บริหาร
ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ก43. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดว่า
•
การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่ างเดียวเพียงพอ
ที่จะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบให้ อยู่ในระดับตํ่าพอที่จะยอมรับได้ เช่น ในกรณีท่ี
การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีได้ รับการสนับสนุ นจากหลักฐานการสอบบัญชี
จากการทดสอบการควบคุม
•
การทดสอบรายละเอียดเพียงอย่างเดียวเป็ นวิธที ่เี หมาะสม
•
การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับการทดสอบรายละเอียด
เป็ นการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ท่ดี ีท่สี ดุ
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ก44. โดยทั่วไป การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบเป็ นวิธีการที่เหมาะ
สํา หรั บรายการที่มีปริ มาณมากที่มีแนวโน้ มที่สามารถคาดการณ์ได้ ตลอดเวลา มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 5205 ได้ ให้ ข้อกําหนดและแนวทางในการนําการวิเคราะห์เปรียบเทียบไป
ปฏิบัติในการสอบบัญชี
ก45. ลั กษณะของความเสี่ยงและสิ่งที่ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ มี ความเกี่ยวข้ องในการออกแบบ
การทดสอบรายละเอียด เช่น ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความมีอยู่จริงหรือการเกิดขึ้น
จริง ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากจํานวนเงินที่รวมอยู่ในงบการเงินและรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง ในทางกลับกัน ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความครบถ้ วน
ผู้ สอบบัญชี อาจเลือกรายการจากรายการที่คาดว่ าจะรวมอยู่ ในจํานวนเงินในงบการเงิน ที่
เกี่ยวข้ องและตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีอยู่ในงบการเงินจริงหรือไม่
ก46. เนื่ องจากการประเมิ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งอั นเป็ นสาระสําคั ญ
ได้ คาํ นึงถึงการควบคุมภายใน ดังนั้นขอบเขตของการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะมากขึ้น เมื่อผล
จากการทดสอบการควบคุมไม่เป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม การขยายขอบเขตของการตรวจสอบ
จะมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อวิธกี ารตรวจสอบนั้นมีความเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงนั้น
ก47. ในการออกแบบการทดสอบรายละเอียด ขอบเขตของการทดสอบโดยทั่วไปถือตามแนวคิด
ในเรื่องขนาดของตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ปั จจัยอื่นยังคงเกี่ยวข้ องรวมถึงการใช้ วิธีเลือกการ
ทดสอบอื่นซึ่งอาจมีประสิทธิผลกว่า โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5006
การพิจารณาว่าจะใช้ การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก48. การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกมักมีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่ี
เกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีและส่วนอื่นที่เป็ นเรื่องยอดคงเหลือทางบัญชี แต่ไม่จาํ เป็ นต้ อง
จํากัดเฉพาะเพียงยอดคงเหลือทางบัญชีเท่านั้น เช่ น ผู้สอบบัญชีอาจขอคํายืนยันจากบุคคล
ภายนอกเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขของข้ อตกลง สัญญา หรือรายการระหว่างกิจการกับบุคคล
ภายนอก วิธีการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังอาจทําให้ ได้ รับหลักฐานเกี่ยวกับ
การไม่เกิดขึ้นของเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การขอคํายืนยันเพื่อยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงอื่น
ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการตัดยอดรายได้ ของกิจการ สถานการณ์อ่นื ๆ ที่วิธกี ารขอคํายืนยันจาก
บุคคลภายนอกอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้ รวมถึง

5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 10
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•
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•

ยอดคงเหลือธนาคาร และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์กบั ธนาคาร
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้ า และเงื่อนไขของสัญญา
สินค้ าคงเหลือซึ่งเก็บไว้ โดยบุคคลที่สาม ณ คลังสินค้ าทัณฑ์บนเพื่อการผลิต หรือสินค้ า
ฝากขาย
เอกสารสิทธิในทรัพย์สนิ ที่เก็บรักษาโดยที่ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงิน เพื่อการรักษา
ดูแลทรัพย์สนิ หรือเพื่อเป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน
เงินลงทุนที่เก็บรักษาดูแลโดยบุคคลที่สาม หรือเงินลงทุนที่ซ้ ือจากนายหน้ าซื้อขายซึ่งยังไม่มี
การส่งมอบกัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
จํานวนเงินที่เป็ นหนี้กบั ผู้ให้ ก้ ู รวมถึงเงื่อนไขการชําระคืนและข้ อจํากัดที่เกี่ยวข้ อง
ยอดคงเหลือเจ้ าหนี้การค้ า และเงื่อนไขของสัญญา

ก49. ถึงแม้ ว่าการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับสิ่งที่
ผู้ บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ ในบางเรื่ อง ยังมี ส่ิงที่ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ บางเรื่ องที่การขอ
คํายื นยันจากบุ คคลภายนอกอาจให้ หลั กฐานการสอบบัญชี ท่ีมีความเกี่ยวข้ องน้ อย เช่ น การขอ
คํายืนยันจากบุคคลภายนอกให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับความสามารถในการเรียก
เก็บหนี้ของยอดคงเหลือลูกหนี้น้อยกว่าในเรื่องความมีอยู่จริง
ก50. ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาว่ า การขอคํา ยืน ยั น จากบุ ค คลภายนอกที่ทาํ ขึ้น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์
อย่างหนึ่งอาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้ วย ตัวอย่างเช่น การขอคํายืนยัน
ยอดคงเหลือธนาคารมักรวมการขอข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ต่อ
งบการเงินอื่น ทั้งนี้ ข้ อพิจารณาดังกล่าวอาจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะขอ
คํายืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่
ก51. ปัจจัยที่อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะใช้ วิธีการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็ น
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือไม่รวมถึง
•
ความรู้ในเรื่องที่ขอคํายืนยันของผู้ให้ คาํ ยืนยัน ผลการตอบกลับจะมีความน่าเชื่อถือกว่า
หากผู้ให้ คาํ ยืนยันมีพ้ ืนฐานความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลที่ขอคํายืนยัน
•
ความสามารถหรือความเต็มใจของผู้ให้ คาํ ยืนยันในการตอบคํายืนยัน เช่น ผู้ให้ คาํ ยืนยัน
o อาจไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการตอบการขอคํายืนยัน
o อาจพิจารณาว่าการตอบคํายืนยันเป็ นการสิ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายและเสียเวลา
o อาจมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สนิ ในทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบ
คํายืนยัน
o อาจบันทึกบัญชีในสกุลเงินที่ต่างกัน หรือ
o อาจดําเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่การตอบกลับการขอคํายืนยันไม่ใช่งานที่มี
นัยสําคัญในการทํางานประจําวัน
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•

ในสถานการณ์ดังกล่ าว ผู้ให้ คาํ ยืนยันอาจไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับแบบง่าย ๆ หรือ
พยายามที่จะจํากัดความน่าเชื่อถือของการตอบกลับ
ความเที่ยงธรรมของผู้ให้ คาํ ยืนยัน หากผู้ให้ คาํ ยืนยันเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกัน
กับกิจการ การตอบกลับอาจมีความน่าเชื่อถือน้ อยลง

วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการในการปิ ดงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20(ข))
ก52. ลักษณะ และขอบเขตของการตรวจสอบการบันทึกสมุดบัญชีรายวัน และรายการปรับปรุงอื่น
ของผู้สอบบัญชีข้ ึนอยู่ กับลักษณะและความซับซ้ อนในกระบวนการรายงานทางการเงินของ
กิจการและความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ อง
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก53. ย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
เนื้อหาสาระซึ่งตอบสนองต่ อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเป็ นการเฉพาะ หลักฐานการสอบบัญชี
ในรูปแบบของคํายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับโดยตรงจากผู้ให้ คาํ ยืนยันที่มี
ความเหมาะสมอาจช่ ว ยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ในระดับสูงซึ่งผู้สอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่มีนัยสําคัญไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด เช่ น
หากผู้ ส อบบั ญ ชี ร ะบุ ว่ า ฝ่ ายบริ ห ารอยู่ ภ ายใต้ ค วามกดดั น ในการทํา กํา ไรให้ เ ป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ อาจมีความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารอาจเพิ่มยอดขายโดยการรับรู้รายได้ ท่ไี ม่เหมาะสม
จากสัญญาการขายที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ หรือการรับรู้รายได้ จากการขายก่อนการส่งมอบ
สินค้ า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
เพื่อยืนยันทั้งยอดคงเหลือและรายละเอียดของข้ อตกลงในการขาย รวมถึง วันที่ สิทธิในการ
คืนสินค้ า และเงื่อนไขการส่งมอบสินค้ า นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการสอบถามผู้ท่ไี ม่
เกี่ยวข้ องทางการเงินภายในกิจการถึงการเปลี่ยนแปลงของข้ อตกลงในการขาย และเงื่อนไข
การส่งมอบนั้นมีประสิทธิผลในการเสริมการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
ช่วงเวลาของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22-23)
ก54. โดยส่วนใหญ่ หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ได้ จากการตรวจสอบ
ในงวดก่อนให้ หลักฐานเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ได้ ให้ หลักฐานการสอบบัญชีเลยสําหรับงวดปั จจุบัน
อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้ น เช่น ความเห็นในทางกฎหมายที่ได้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน
เกี่ยวกับโครงสร้ างธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ซ่ึงไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอาจมี
ความเกี่ยวข้ องในงวดปั จจุ บั น ในกรณี ดั งกล่ าว การใช้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี จ ากวิ ธีก าร
ตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ได้ ทาํ ในงวดก่อนโดยที่หลักฐานและเนื้อหาที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ เปลี่ยนแปลง
ไปอาจมีความเหมาะสม ทั้งนี้ผ้ ูสอบบัญชีต้องใช้ วิธีตรวจสอบในงวดปั จจุ บันเพื่อให้ ม่ันใจว่า
เรื่องดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้ องที่ต่อเนื่อง
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การใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็ นการมีประสิทธิผลในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ในช่ วงการตรวจสอบระหว่ างกาล และเปรียบเทียบและกระทบยอดข้ อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวดกับข้ อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ณ ช่วงระหว่างกาลเพื่อ
(ก) ระบุยอดที่มีความผิดปกติ
(ข) ตรวจสอบยอดดังกล่าว และ
(ค) ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บหรื อ ทดสอบรายละเอีย ด
เพื่อทดสอบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ทาํ การตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวด
ก56. การตรวจสอบเนื้อสาระที่ทาํ ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยไม่ใช้ วิธีตรวจสอบเพิ่มเติม
ในภายหลังจะเพิ่มความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีจะไม่ สามารถตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่อาจมีอยู่ ณ วันสิ้นงวด ความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นหากช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่มี
ระยะเวลายาวขึ้น การพิจารณาว่าจะทําการตรวจสอบเนื้อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล
หรือไม่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
•
สภาพแวดล้ อมการควบคุมหรือการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้ อง
•
ความพร้ อ มของข้ อ มูล ภายหลัง วัน ที่ต รวจสอบระหว่า งกาลที่มีค วามจํา เป็ น ต่อ วิธี
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
•
วัตถุประสงค์ของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
•
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
•
ลักษณะของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี และสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ท่เี กี่ยวข้ อง
•
ความสามารถของผู้ สอบบัญ ชีในการใช้ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรื อการใช้ วิธี
การตรวจสอบเนื้อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้ ครอบคลุม
ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยงที่การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่อาจมี
อยู่ ณ วันสิ้นงวดจะไม่ถูกตรวจพบ
ก57. ปั จจัยดังตัวอย่ างต่ อไปนี้ อาจมีอิทธิผลต่ อการพิ จารณาว่ าจะใช้ การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ
โดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่ วงเวลาตั้งแต่ วันที่ตรวจสอบระหว่ างกาลถึงวันสิ้นงวด
หรือไม่
•
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีสามารถ
ที่จ ะคาดการณ์ไ ด้ อย่ างสมเหตุสมผลหรื อไม่ ในเรื่ องของจํานวน ความมีนั ยสํา คัญ
โดยเปรียบเทียบ และองค์ประกอบ
•
วิธีการสําหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี
ดังกล่ าวในช่ วงระหว่ างกาลและการตัดยอดการบัน ทึกบัญ ชีท่ีเหมาะสมของกิจ การ
มีความเหมาะสมหรือไม่
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•

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินสามารถที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับยอด
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและรายการในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ อย่างเพียงพอหรือไม่
เพื่อที่จะตรวจสอบ
(ก) รายการหรือการบันทึกที่มีความผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ (รวมถึงรายการที่เกิดขึ้น
ณ วันสิ้นงวด หรือใกล้ วันสิ้นงวด)
(ข) สาเหตุข องการผัน ผวนที่มีนัย สํา คัญ อื่น หรือการไม่เกิดการผันผวนตามที่ได้
คาดการณ์ไว้ และ
(ค) การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือ
ทางบัญชี

การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ตรวจพบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก58. เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่ าต้ องปรับเปลี่ยนลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระที่ได้ เคยวางแผนไว้ เพื่อครอบคลุมระยะเวลาที่เหลืออยู่ เนื่องจากตรวจพบการแสดง
ข้ อมู ลที่ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งในช่ วงการตรวจสอบระหว่ างกาลที่ผ้ ู สอบบั ญชี ไม่ ได้ คาดการณ์ ไว้
การปรั บเปลี่ยนดังกล่ าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรื อการปฏิบัติวิธีเดียวกับที่เคยปฏิบัติ
ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลสําหรับ ณ วันสิ้นงวด
ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก59. การประเมินการแสดงรายการในงบการเงินโดยรวมซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่การพิจารณาว่างบการเงินของกิจการได้ แสดงรายการโดยสะท้ อนถึงการจัดประเภทรายการ
และคําบรรยายข้ อมูลทางการเงิน รูปแบบ การจัดทํา และเนื้อหาในงบการเงินและในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นที่เหมาะสมหรื อไม่ ซึ่งรวมถึง คําศั พท์ท่ีใช้ จํานวนเงินของรายละเอียดที่
เปิ ดเผย การจัดประเภทของรายการในงบการเงิน และเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการกําหนดจํานวนเงิน
การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25-27)
ก60. การตรวจสอบงบการเงินเป็ นกระบวนการที่สะสมและมีการทําซํา้ เมื่อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงาน
สอบบัญชีตามแผนงานที่ได้ วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้อง
ปรับเปลี่ยนลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของการตรวจสอบจากที่ได้ วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชี
อาจได้ รับข้ อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
เช่น
•
จํานวนของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจพบโดยวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระอาจเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
และอาจบ่งชี้ถงึ ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
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•
•

ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงข้ อบกพร่ องของบันทึกทางบัญชี หรือการบันทึกบัญชีท่ขี ัดแย้ ง
กับหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานประกอบ
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บที่ ท ํา ในขั้ น ของการสอบทานข้ อ มู ล โดยรวมอาจบ่ ง ชี้ ถึ ง
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ไม่พบก่อนหน้ านี้

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้ องทําการประเมินแผนการตรวจสอบใหม่โดยพิจารณา
จากการประเมินความเสี่ยงที่ได้ มีการพิจารณาใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วนสําหรับประเภทของ
รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล และสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 อธิบายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี7
ก61. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสมมติได้ ว่า เหตุการณ์การทุจริตหรือข้ อผิดพลาดเป็ นเหตุการณ์เดียว
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพิจารณาว่าการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจะมีผลอย่างไร
ต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้ จึงเป็ น
สิ่งสําคัญในการกําหนดว่าการประเมินความเสี่ยงยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่
ก62. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้มีอทิ ธิผลต่อดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเรื่องหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
•
ความมีนัยสําคัญของโอกาสในการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ และโอกาสที่จะมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่ องบการเงิน ทั้งในแต่ ละ
รายการหรือเมื่อรวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงรายการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
•
ความมีประสิทธิผลของการตอบสนองของฝ่ ายบริหารและความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
•
ประสบการณ์ท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ยวกับโอกาสของการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงในเรื่องที่มีลักษณะคล้ ายกัน
•
ผลจากการปฏิบัติวิธีตรวจสอบ รวมถึงวิธีตรวจสอบดังกล่ าวทําให้ ทราบถึงการทุจริต
หรือข้ อผิดพลาดหรือไม่
•
แหล่งของข้ อมูลและความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่มีอยู่
•
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชี
•
ความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมทั้งการควบคุมภายในของกิจการ

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 31

29

TSA 330

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28)
ก63. ผู้สอบบัญชีใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทํา
เอกสารหลั กฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ กับลั กษณะ ขนาด และความซั บซ้ อนของกิจการ
รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้ อมของข้ อมูลที่ได้ จากกิจการ และวิธีการตรวจสอบ
และเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการตรวจสอบ
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