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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 330 
 

วิธีปฏิบติัของผูส้อบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสีย่งทีไ่ดป้ระเมินไว ้
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 330 - วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants 

(IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน   

พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - 

นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 330 - วิธปีฏบิัติของผู้สอบ

บัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 - วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ © 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 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 330 
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อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้

ประเมินไว้” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ

และการนําการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
 ไป

ปฏบิัติในการตรวจสอบงบการเงิน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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วตัถุประสงค ์

 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้

โดยผ่านการออกแบบและการนาํไปปฏบิัติเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 

คําจํากดัความ 

 

4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ถูกออกแบบเพ่ือตรวจจับ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระประกอบด้วย 

(1) การทดสอบรายละเอยีด (ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ

การเปิดเผยข้อมูล) และ 

(2) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

(ข) การทดสอบการควบคุม หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ถูกออกแบบเพ่ือประเมินความมี

ประสทิธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมในการที่จะป้องกนั ตรวจพบและแก้ไขการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ 

 

ขอ้กาํหนด 

การตอบสนองโดยรวม 

 

5. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและนาํวิธกีารตอบสนองโดยรวมไปปฏบิัติเพ่ือตอบรับกบัความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับงบการเงินที่ได้ประเมินไว้ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

 

วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัในระดบัทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองทีไ่ดป้ระเมินไว ้

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบ ซ่ึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

การตรวจสอบจะอยู่บนพ้ืนฐานของและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล      

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้

ประเมินไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก8) 
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7. ในการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพ่ือนาํไปปฏบิัติ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  พิจารณาถึงเหตุผลเพ่ือประเมินในสิ่งต่อไปน้ี อนัเกี่ยวกบัความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล    

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้สาํหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

รวมถงึ 

(1)  ความเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ       

อนัเน่ืองจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ ความเสี่ยงสบืเน่ือง) และ 

(2)  การประเมินความเสี่ยงได้คาํนึงถงึการควบคุมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (กล่าวคือ ความเสี่ยง

จากการควบคุม) ซ่ึงการคาํนึงถึงดังกล่าวกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐาน

การสอบบัญชีเพ่ือพิจารณาว่า การควบคุมมีการปฏบิัติตามอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม่ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะเช่ือถือความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุมเพ่ือกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

เน้ือหาสาระ) และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก18) 

(ข)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเม่ือการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีปรากฏว่าความเสี่ยงอยู่ในเกณฑท์ี่สงูขึ้น (อ้างถงึย่อหน้า ก19) 

 

การทดสอบการควบคมุ 

 

8. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุมเพ่ือให้ได้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม      

การควบคุมที่เกี่ยวข้องเม่ือ 

(ก)  การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญใน

ระดับที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชีได้คาดการณ์ว่า        

การควบคุมมีการปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธิผล (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะเช่ือถือ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพ่ือกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ) หรือ 

(ข)   วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชี        

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก20-ก24) 

 

9. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชี       

ที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เม่ือผู้สอบบัญชีได้ให้ระดับความน่าเช่ือถือในความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมอยู่ในเกณฑท์ี่สงูขึ้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก25) 
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ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ปฏบิัติวิธีการตรวจสอบอื่นร่วมกบัการสอบถามเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ซ่ึงรวมถงึ 

(1)  การควบคุมน้ันได้มีการนาํไปใช้อย่างไรในระหว่างงวดบัญชีที่ตรวจสอบ 

(2)  การควบคุมถูกนาํไปปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ 

(3)  การควบคุมถูกนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรใดหรือด้วยวิธีการอย่างไร (อ้างถึง       

ย่อหน้าที่ ก26-ก29) 

(ข)  กาํหนดว่าการควบคุมที่ทดสอบน้ันอิงกับการควบคุมอื่น (การควบคุมทางอ้อม) หรือไม่ 

หากเป็นเช่นน้ัน มีความจาํเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ือสนับสนุน

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมทางอ้อมอื่นน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก30-ก31) 

 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้สอบ

บัญชีตั้งใจที่จะเช่ือถือในการควบคุมดังกล่าว เพ่ือให้มีเกณฑ์ที่เหมาะสมในความเช่ือถือใน 

การควบคุมที่ผู้สอบบัญชีได้ตั้งใจไว้ ทั้งน้ีให้พิจารณาตามย่อหน้าที่ 12 และ 15 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก32) 

 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล 

 

12. เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุมในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของการควบคุม

ดังกล่าวที่เกดิขึ้นภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาล และ 

(ข)  กาํหนดหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมที่ควรได้รับสาํหรับช่วงเวลาที่เหลือ (อ้างถึง      

ย่อหน้าที่ ก33-ก34) 

 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน 

 

13. ในการกาํหนดว่าการใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติตาม

การควบคุมที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเหมาะสมหรือไม่ และหากเหมาะสม ช่วงระยะเวลา

ที่อาจเว้นก่อนทาํการทดสอบการควบคุมในคร้ังใหม่ควรเป็นเท่าใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ปัจจัยดังต่อไปน้ี 
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(ก)  ความมีประสทิธผิลขององค์ประกอบอื่นของการควบคุมภายใน รวมถึงสภาพแวดล้อม

ของการควบคุม การติดตามการควบคุมของกิจการ และกระบวนการประเมินความเสี่ยง

ของกจิการ                                                                      

(ข)  ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะของการควบคุม รวมถึง เป็นการควบคุมโดยระบบที่ปฏิบัติ

ด้วยมือหรือโดยระบบอตัโนมัติ 

 (ค)  ความมีประสทิธผิลของการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ง)  ความมีประสทิธผิลของการควบคุมและการนาํการควบคุมไปปฏบิัติโดยกจิการ รวมทั้ง

ลักษณะและขอบเขตของการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมซ่ึงผู้สอบบัญชีพบจากการ

ตรวจสอบในงวดก่อน และมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรซ่ึงมีผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อ

การนาํการควบคุมไปปฏบิัติหรือไม่ 

(จ)  การไม่เปล่ียนแปลงการควบคุมบางอย่างก่อให้เกิดความเสี่ยงเน่ืองจากสถานการณ ์      

ที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

(ฉ)  ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญและขอบเขตของ

การให้ความเช่ือถอืการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35) 

 

14. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ยวกบั

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องมีหลักฐานของความ

เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของหลักฐานดังกล่าว โดยการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีการ

เปล่ียนแปลงการควบคุมที่มีนัยสาํคัญซ่ึงได้เกดิขึ้นหลังจากการตรวจสอบในงวดก่อนหรือไม่ ทั้งน้ี

ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐานโดยใช้วิธีการสอบถามร่วมกับการสังเกตการณ์หรือการตรวจ

เอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกบัการควบคุมเฉพาะเร่ืองดังกล่าว และ 

(ก)  หากมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงกระทบต่อความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมในงวดปัจจุบัน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก36) 

(ข)  หากไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง    

ในทุกงวดที่สามของการตรวจสอบ และต้องทาํการทดสอบการควบคุมบางอย่างในการ

ตรวจสอบแต่ละคร้ัง เพ่ือหลีกเล่ียงความเป็นไปได้ของการทดสอบทุกการควบคุมที่

ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะให้ความเช่ือถือในการตรวจสอบปีใดปีหน่ึงโดยไม่มีการทดสอบ

การควบคุมในการตรวจสอบอกี 2 ปีถดัมา (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก37-ก39) 

 

การควบคุมที่มีต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

 

15. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่จะเช่ือถอืการควบคุมที่มีต่อความเสี่ยงซ่ึงผู้สอบบัญชีกาํหนดให้เป็น

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมดังกล่าวในงวดปัจจุบัน 
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การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

 

16. ในการประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบจากการใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

บ่งช้ีว่าการควบคุมไม่มีการปฏบิัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรกต็าม การไม่พบ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระไม่ได้ให้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ว่าการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ได้ทดสอบน้ัน     

มีประสทิธผิล (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40) 

 

17. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะเช่ือถือ 

ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เข้าใจในประเดน็น้ัน ๆ และผลกระทบที่อาจ

เกดิขึ้นตามมา และต้องพิจารณาว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41) 

(ก)  การทดสอบการควบคุมที่ได้ทําไปน้ันได้ให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมสําหรับการเช่ือถือ         

ในการควบคุมหรือไม่ 

(ข)  การทดสอบการควบคุมเพ่ิมเติมมีความจาํเป็นหรือไม่ หรือ 

(ค)  มีความจาํเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล      

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกดิขึ้นหรือไม่  

 

การตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

  

18. ไม่ว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้        

จะเป็นอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระสาํหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก42-ก47) 

 

19. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48-ก51) 

 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน 

 

20. วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระของผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกระบวนการ      

ในการปิดงบการเงินดังต่อไปน้ี   

(ก) ตรวจสอบความตรงกนัหรือกระทบยอดงบการเงินกบับันทกึทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ตรวจสอบรายการใบสาํคัญทั่วไปและรายการปรับปรุงอื่นที่มีสาระสาํคัญซ่ึงบันทึกใน 

ระหว่างช่วงของการจัดทาํงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก52 ) 
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วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

 

21.  เม่ือผู้สอบบัญชีกาํหนดว่า ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระซ่ึงตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่วิธีการตรวจสอบสาํหรับความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียว วิธีการตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงการทดสอบรายละเอียดไว้

ด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก53) 

 

ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

 

22. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลแล้ว 

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบสาํหรับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ถงึวันสิ้นงวดโดย 

(ก) ตรวจสอบเน้ือหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมสาํหรับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่

ถงึวันสิ้นงวด หรือ 

(ข)  ตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเพียงพอ เพ่ือให้เกณฑ์

อย่างสมเหตุสมผลในการขยายผลสรปุการตรวจสอบจากช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล 

ถงึวันสิ้นงวด (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก54-ก57) 

 

23. ถ้ามีการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยที่

ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนการประเมิน        

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ     

ที่ได้เคยวางแผนไว้ เพ่ือให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก58) 

 

ความเพยีงพอของการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

 

24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเพ่ือประเมินว่า การแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม 

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก59) 

 

การประเมินความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

25. จากการปฏบิัติวิธีการตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน

ก่อนที่จะสรุปผลการตรวจสอบว่า การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง       

อันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก60-ก61) 
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26.  ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่     

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการแสดงความเหน็ 

ไม่ว่าหลักฐานน้ันจะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก62) 

 

27. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในงบการเงินที่มีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพยายามให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการ

สอบบัญชีเพ่ิมเติม หากผู้สอบบัญชียังไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไขหรือเสนอรายงาน

อย่างไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

28.   ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี
2
 

(ก)  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้ในระดับงบการเงิน และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบที่ปฏบิัติ  

(ข)  การเช่ือมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเหล่าน้ันกบัความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ในระดับที่

เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ 

(ค)  ผลของการตรวจสอบ รวมถงึข้อสรปุในกรณทีี่ยังมีความไม่ชัดเจน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก63) 

 

29.   หากผู้สอบบัญชีได้วางแผนที่จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุมที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํบันทกึข้อสรุปที่ได้

เกี่ยวกับการให้ความเช่ือถือในการควบคุมดังกล่าวที่ได้ทดสอบในงวดก่อนไว้ในเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบ 

 

30.   เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้เห็นว่างบการเงินมีข้อมูลตรงกันหรือกระทบยอด     

ได้กบับันทกึทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

การตอบสนองโดยรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

 

ก1. วิธกีารตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในระดับงบการเงินที่ได้ประเมินไว้อาจรวมถงึ  

• การเน้นความจําเป็นในการคงไว้ซ่ึงการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียง             

ผู้ประกอบวิชาชีพต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

• การมอบหมายงานตรวจสอบให้แก่ผู้ช่วยที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือบุคคลผู้ที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือการใช้ผู้เช่ียวชาญ 

• ให้การควบคุมดูแลที่มากขึ้น 

• การเพ่ิมส่วนที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้ในการเลือกวิธกีารตรวจสอบที่จะใช้ต่อไป 

• การเปล่ียนแปลงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทั่วไป เช่น การจัด

ให้มีการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบ

ระหว่างกาล หรือปรับเปล่ียนลักษณะของวิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานที่น่าเช่ือถือ

มากขึ้น 

 

ก2. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที่ตรวจสอบ มีผลต่อ            

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับ        

งบการเงิน และการตอบสนองโดยรวมของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากสภาพแวดล้อมการควบคุม     

ที่มีประสทิธิผล อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีมีความเช่ือม่ันในระดับที่สงูขึ้นเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน

และความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากภายในกจิการ  ตัวอย่างเช่น อาจทาํให้

ผู้สอบบัญชีปฏบิัติวิธีการตรวจสอบบางอย่างในระหว่างกาลแทนการตรวจสอบ ณ วันสิ้นงวด 

อย่างไรกต็าม ข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อมการควบคุมจะส่งผลในทางตรงกนัข้าม ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ไม่มีประสทิธผิลโดย 

• ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่มากขึ้น ณ วันสิ้นงวดแทนการตรวจสอบในระหว่างกาล  

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมมากขึ้นด้วยวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ  

• เพ่ิมจาํนวนสถานประกอบการเพ่ือรวมในขอบเขตของการตรวจสอบ 

 

ก3. ข้อพิจารณาที่กล่าวข้างต้นมีผลต่อการกาํหนดวิธกีารตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีอย่างมี

นัยสาํคัญ เช่น การเน้นวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ (การตรวจสอบเน้ือหาสาระ) หรือการใช้

วิธกีารทดสอบการควบคุมควบคู่กบัวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ (การใช้วิธกีารตรวจสอบร่วมกนั) 

เป็นต้น 
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วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัในระดบัทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองทีไ่ดป้ระเมินไว ้

 

ลกัษณะ ชว่งเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก4. การประเมินความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ระบุไว้ของผู้สอบบัญชี

เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมสาํหรับการออกแบบและปฏิบัติ

วิธกีารตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่า 

(ก) การทดสอบการควบคุมเพียงอย่างเดียวอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญสาํหรับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภทอย่างมีประสทิธผิล 

(ข) การใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวเหมาะสมสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้บางประเภท ดังน้ันผู้สอบบัญชีจึงไม่คาํนึงถึงผลกระทบของการควบคุม

ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีไม่พบว่ามีการควบคุมที่มีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้    

การรับรองไว้ หรือเน่ืองจากการทดสอบการควบคุมอาจไม่มีประสทิธภิาพ ดังน้ันผู้สอบบัญชี

จึงไม่เช่ือถือความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมในการกาํหนดลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ หรือ 

(ค) การใช้วิธกีารตรวจสอบร่วมกนัระหว่างการทดสอบการควบคุมกบัการตรวจสอบเน้ือหา

สาระ เป็นวิธกีารที่มีประสทิธผิล  

อย่างไรกต็าม จากข้อกาํหนดภายใต้ย่อหน้าที่ 18 ไม่ว่าจะเลือกวิธกีารตรวจสอบวิธใีด ผู้สอบบัญชี

ต้องออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ     

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ 

  

ก5. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การทดสอบ     

การควบคุมหรือการตรวจสอบเน้ือหาสาระ) และประเภทของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การตรวจ 

การสังเกตการณ์ การสอบถาม การยืนยันยอด การคาํนวณใหม่ การปฏบิัติซํา้ หรือการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ) ลักษณะของวิธีการตรวจสอบเป็นสิ่งที่สาํคัญที่สุดในการตอบสนองต่อความเสี่ยง     

ที่ได้ประเมินไว้ 

 

ก6. ช่วงเวลาของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง เวลาที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ หรือช่วง

ของเวลาหรือวันที่ที่ผู้สอบบัญชีต้องการได้หลักฐานการสอบบัญชี 

 

ก7. ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง ปริมาณที่จะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ เช่น ขนาดของ

ตัวอย่างหรือจาํนวนคร้ังที่จะสงัเกตการณก์จิกรรมการควบคุมหน่ึง ๆ 
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ก8. การออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซ่ึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตข้ึนอยู่กับ และ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่

เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้ จะให้การเช่ือมโยงอย่างชัดเจนระหว่าง

วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 

 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 7 (ก)) 

 

ลักษณะ 

 

ก9. ความเสี่ยงที่ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้อาจมีผลต่อวิธีการตรวจสอบทั้งสองวิธีหรือวิธีที่ใช้

ร่วมกัน เช่น ในกรณีที่ความเสี่ยงที่ประเมินไว้มีสูง ผู้สอบบัญชีอาจยืนยันความครบถ้วนของ

เง่ือนไขของสญัญากบัคู่สญัญานอกเหนือจากการตรวจเอกสาร นอกจากน้ันวิธีการตรวจสอบ

วิธีหน่ึงอาจเหมาะสมกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภทมากกว่าอีกวิธีหน่ึง เช่น 

ในการตรวจสอบรายได้ การทดสอบการควบคุมอาจเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้ประเมินไว้ในเร่ืองของความครบถ้วน ในขณะที่

การตรวจสอบเน้ือหาสาระอาจเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ได้ประเมินไว้ในเร่ืองของการเกดิขึ้นจริงของรายการ 

 

ก10. การกาํหนดลักษณะของวิธีการตรวจสอบมีพ้ืนฐานจากการประเมินความเสี่ยง เช่น ในกรณีที่

ความเสี่ยงที่ประเมินไว้อยู่ในระดับตํ่าเน่ืองจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการโดยมิได้

คาํนึงถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่าวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดย

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพียงอย่างเดียวกส็ามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอได้ ในอกีกรณีหน่ึง หากความเสี่ยงที่ประเมินไว้อยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากการควบคุม

ภายในของกจิการและผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะกาํหนดวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยคาํนึงถึง

การควบคุมดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (ก) 

ตัวอย่างสาํหรับกรณีดังกล่าวได้แก่ ประเภทของรายการที่มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ซับซ้อน        

ซ่ึงถูกประมวลผลเป็นประจาํและควบคุมโดยระบบสารสนเทศของกจิการ 

 

ช่วงเวลา 

 

ก11. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเน้ือหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่าง

กาลหรือ ณ วันสิ้นงวด หากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

สงูขึ้น ผู้สอบบัญชีมักตัดสินใจว่าการใช้วิธีตรวจสอบเน้ือหาสาระในช่วงเวลาที่ใกล้วันสิ้นงวด

หรือ ณ วันสิ้นงวด จะมีประสทิธผิลมากกว่าการตรวจสอบช่วงเวลาก่อนวันสิ้นงวดหรือปฏบิัติงาน

ตรวจสอบในช่วงเวลาที่ไม่ได้แจ้งไว้หรือไม่สามารถคาดเดาได้ (ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติงาน

ตรวจสอบโดยการเลือกสถานประกอบการที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน) ช่วงเวลาในการตรวจสอบมี
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ความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา

หรือมีการบิดเบือนบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีโดยการขยายข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบ

ระหว่างกาลไปยังสิ้นงวดจะไม่มีประสทิธผิล 

 

ก12. ในอกีทางหน่ึง การปฏบิัติงานตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็

ที่มีนัยสาํคัญในช่วงเร่ิมต้นของการตรวจสอบ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยได้รับความช่วยเหลือ

จากฝ่ายบริหาร หรือสามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองต่อประเดน็

ดังกล่าว  

 

ก13. นอกจากน้ัน วิธีการตรวจสอบบางวิธีสามารถปฏบิัติได้ ณ วันสิ้นงวดหรือภายหลังวันสิ้นงวด

เท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น  

• การตรวจสอบความตรงกนัของงบการเงินกบับันทกึทางบัญชี 

• การตรวจสอบรายการปรับปรงุที่จัดทาํในช่วงการจัดทาํงบการเงิน  และ 

• วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซ่ึง ณ วันสิ้นงวด กิจการอาจมีการทาํสัญญาการขายที่

ไม่เหมาะสม หรือรายการค้ายังไม่สามารถสรปุข้อยุติได้  

 

ก14. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีอทิธพิลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะปฏบิัติงานตรวจสอบ

บัญชีเม่ือใด รวมถงึ 

• สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• ช่วงเวลาที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีอยู่ (เช่น แฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมีการบันทกึข้อมูล

ใหม่ทบัข้อมูลเดิม หรือขั้นตอนที่ต้องการสงัเกตการณอ์าจกระทาํได้ในบางช่วงเวลาเท่าน้ัน) 

• ลักษณะของความเสี่ยง (เช่น หากมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการทาํให้รายได้เพ่ิมสงูขึ้น เพ่ือให้

บรรลุรายได้ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยการทาํสัญญาขายปลอมภายหลังวันสิ้นงวด 

ผู้สอบบัญชีอาจต้องการตรวจสอบสญัญาที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด) 

• ช่วงเวลาหรือวันที่ที่หลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ยวข้อง 

 

ขอบเขต 

 

ก15. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดขอบเขตของการตรวจสอบที่จาํเป็น หลังจากได้พิจารณา     

ถึงความมีสาระสาํคัญ ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ และระดับของความเช่ือม่ันที่ผู้สอบบัญชี

วางแผนว่าจะได้รับ ในกรณีที่การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกันสามารถทาํให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึง ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบแต่ละวิธต้ีองพิจารณาแยกจากกนั 

โดยทั่วไป ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมขอบเขตของการตรวจสอบหากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเพ่ิมขึ้น เช่น ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต การเพ่ิมจาํนวนตัวอย่าง
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หรือการใช้วิธีตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบให้ละเอียดมากขึ้น อาจมี

ความเหมาะสม อย่างไรกต็าม ขอบเขตของการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นจะมีประสิทธิผลกต่็อเม่ือ

วิธกีารตรวจสอบน้ันสมัพันธก์บัความเสี่ยงน้ันโดยเฉพาะ  

 

ก16. การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) อาจช่วยให้การทดสอบรายการ     

ที่เป็นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละแฟ้มข้อมูลทางบัญชีมีความละเอยีดถี่ถ้วนมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์

เม่ือผู้สอบบัญชีตัดสนิใจปรับเปล่ียนขอบเขตการทดสอบ เช่น เม่ือมีการตอบสนองต่อความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอันเน่ืองมาจากการทุจริต เทคนิค

ดังกล่าวสามารถใช้เลือกตัวอย่างรายการจากแฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสห์ลัก เรียงลาํดับข้อมูล

ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ หรือทดสอบประชากรทั้งหมดแทนการเลือกตัวอย่าง 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก17. สาํหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ข้อกาํหนดที่ต้องมีเพ่ือการตรวจสอบและข้อกาํหนด

พิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการกาํหนด

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก18. ในกจิการขนาดเลก็มาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบกจิกรรมการควบคุมมากนัก หรือเอกสารของ

กจิการที่แสดงถงึการมีอยู่จริงหรือการปฏบิัติการควบคุมมีอยู่จาํกดั ในกรณีดังกล่าว การตรวจสอบ

โดยการใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระเป็นหลักอาจมีประสทิธผิลกว่า อย่างไรกต็าม ในบางกรณ ี  

ซ่ึงยากที่จะเกิดขึ้น การไม่มีกจิกรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบอื่นของการควบคุมอาจทาํ

ให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

ความเสี่ยงที่ประเมินอยู่ในเกณฑท์ี่สงูขึ้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7(ข)) 

 

ก19. เม่ือต้องการหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเน่ืองจากความเสี่ยงที่ประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้ น ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิมปริมาณของหลักฐาน หรือได้รับหลักฐานที่มีความ

เกี่ยวข้องและเช่ือถือได้มากขึ้น เช่น โดยการเน้นการใช้หลักฐานจากบุคคลภายนอกหรือการ

ได้รับหลักฐานจากแหล่งที่มีความอสิระต่าง ๆ 
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การทดสอบการควบคมุ 

การออกแบบและการทดสอบการควบคุม  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 
 

ก20. การทดสอบการควบคุมจะทดสอบเฉพาะการควบคุมที่ผู้สอบบัญชีกาํหนดว่ามีการออกแบบ

มาอย่างเหมาะสมที่จะป้องกนั หรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคัญในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หากมีการใช้การควบคุมที่แตกต่างกัน

อย่างมากในช่วงเวลาที่ต่างกนัของช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุม

แต่ละการควบคุมแยกจากกนั 
 

ก21. การทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมแตกต่างจากการทาํความเข้าใจ

และการประเมินการออกแบบการควบคุมและการนําการควบคุมไปปฏิบัติ อย่างไรกต็าม

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เป็นประเภทเดียวกัน ดังน้ันผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการทดสอบ 

ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในขณะเดียวกนักบัการประเมินการออกแบบ

การควบคุมและการนาํการควบคุมไปปฏบิัติน้ันมีประสทิธภิาพ 
 

ก22. แม้ว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือเป็นการทดสอบการควบคุม

โดยเฉพาะ แต่อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตาม

การควบคุมเช่นเดียวกับการทดสอบการควบคุม ตัวอย่างของวิธีการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจรวมถงึ 

• การสอบถามเกี่ยวกบัการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร  

• การสังเกตการณ์การเปรียบเทยีบระหว่างงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือนกับค่าใช้จ่าย

จริงของฝ่ายบริหาร 

• การตรวจสอบรายงานเกี่ยวกบัการสบืหาสาเหตุของผลต่างระหว่างยอดตามงบประมาณ

และยอดที่เกดิขึ้นจริง  

 วิธีการตรวจสอบดังกล่าวทาํให้ทราบถึงการออกแบบเกี่ยวกบันโยบายงบประมาณของกจิการ

และทราบว่านโยบายดังกล่าวได้มีการนําไปปฏิบัติหรือไม่ และยังอาจให้หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการใช้นโยบายงบประมาณเพ่ือที่จะป้องกันหรือตรวจพบ    

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในเร่ืองของการจัดประเภทค่าใช้จ่าย 

 

ก23. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการทดสอบการควบคุมที่จะทาํควบคู่ไปกับการทดสอบ

รายละเอยีดในรายการเดียวกนั ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่าง

จากวัตถุประสงค์ของการทดสอบรายละเอยีด แต่วัตถุประสงค์ทั้งสองสามารถบรรลุได้โดยการ

ทดสอบรายการเดียวกันไปพร้อมกัน ซ่ึงเรียกว่า การทดสอบเพ่ือบรรลุสองวัตถุประสงค์ 

“Dual-purpose test” เช่น ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบและประเมินผลของการตรวจสอบใบแจ้ง

หน้ีเพ่ือพิจารณาว่าได้มีการอนุมัติหรือไม่ ในขณะเดียวกันกใ็ห้หลักฐานการสอบบัญชีที่เป็น

เน้ือหาสาระของรายการได้ การออกแบบและการประเมินการทดสอบเพ่ือบรรลุสองวัตถุประสงค์

น้ัน ให้พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ของการทดสอบแยกจากกนั 
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ก24. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าไม่สามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระให้มี

ประสทิธผิลเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้
3
 ทั้งน้ีอาจเกิดขึ้ นในกรณีที่กิจการดําเนินธุรกิจโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่จัดทาํหรือจัดเกบ็เอกสารประกอบรายการ นอกจากการจัดเกบ็

โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าน้ัน ในกรณดีังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมที่

เกี่ยวข้องตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (ข) 

 

หลักฐานการสอบบัญชีและการให้ความเช่ือถอืในการควบคุม  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก25. ผู้สอบบัญชีอาจต้องเพ่ิมระดับความเช่ือม่ันในเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ                 

ตามการควบคุมให้สูงขึ้ นเม่ือผู้สอบบัญชีใช้หลักการตรวจสอบโดยเน้นเร่ืองของการทดสอบ             

การควบคุม โดยเฉพาะในกรณีที่เหน็ว่า ไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่สามารถปฏบิัติได้ในการ

ได้มาซ่ึงได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

เพียงอย่างเดียว 

 

ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

วิธกีารตรวจสอบอื่นร่วมกบัการสอบถาม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10 (ก)) 

 

ก26. การสอบถามเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอในการทดสอบความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุม ดังน้ันผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบอื่นร่วมกับการสอบถาม การสอบถาม

ร่วมกบัการตรวจสอบเอกสารหรือการปฏบิัติซํา้ย่อมให้ความเช่ือม่ันมากกว่าการสอบถามและ

การสงัเกตการณ ์เน่ืองจากการสงัเกตการณจ์ะสมัพันธก์บัจุดเวลาที่สงัเกตการณเ์ท่าน้ัน 

 

ก27. ลักษณะของการควบคุมมีผลต่อวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีว่า

การควบคุมได้ถูกนาํไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผลหรือไม่ เช่น หากเอกสารประกอบให้หลักฐาน

ในเร่ืองความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจที่จะรวบรวม

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมโดย   

การตรวจสอบเอกสารรายการน้ัน อย่างไรกต็าม การควบคุมบางอย่างอาจไม่มีเอกสารประกอบที่

เกี่ยวข้อง เช่น อาจไม่มีเอกสารเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานในส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมบางอย่าง เช่น การมอบหมายอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมการ

ควบคุมบางประเภท เช่น กิจกรรมการควบคุมซ่ึงปฏบิัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์

ดังกล่าว หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม

อาจได้มาจากการสอบถามร่วมกับวิธีการอื่น เช่น การสังเกตการณ์หรือการใช้เทคนิคการ

ตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315  ย่อหน้าที่ 30 
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ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 

 

ก28. เม่ือผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ

การควบคุม การเพ่ิมขอบเขตของการทดสอบการควบคุมอาจมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาประเดน็ดังต่อไปน้ีร่วมกับระดับของความเช่ือถือในการควบคุม ในการกาํหนด

ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม  

• ความถี่ที่กจิการได้ปฏบิัติการควบคุมในระหว่างช่วงเวลา 

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีจะเช่ือถอืในความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุม 

• อตัราการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ได้คาดการณไ์ว้ 

• ความเกี่ยวข้องและความเช่ือถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีที่จะได้รับเกี่ ยวกับ             

ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ 

• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการทดสอบการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

กบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530
4 ให้แนวปฏบิัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัขอบเขตของการทดสอบ 

 

ก29. เน่ืองจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสมํ่าเสมอ       

ผู้สอบบัญชีอาจไม่จาํเป็นที่จะต้องเพ่ิมขอบเขตการทดสอบการควบคุมที่ทาํงานโดยอตัโนมัติ 

การควบคุมที่ทาํงานโดยอตัโนมัติจะมีลักษณะการทาํงานที่สมํ่าเสมอเว้นแต่จะมีการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม (รวมถึงตาราง แฟ้มข้อมูล หรือข้อมูลถาวรอื่นที่ถูกนาํมาใช้โดยโปรแกรม) เม่ือ

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าการควบคุมที่ทํางานโดยอัตโนมัติทํางานได้ตามที่กําหนดไว้        

(ซ่ึงสามารถทาํได้ทั้งในเวลาที่เร่ิมมีการนาํการควบคุมมาปฏบิัติหรือในช่วงเวลาอื่น) ผู้สอบบัญชี

อาจทดสอบการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง การทดสอบ

ดังกล่าวอาจรวมถงึการพิจารณาว่า  

• การเปล่ียนแปลงโปรแกรมจะทาํได้โดยเฉพาะกรณีที่มีการควบคุมการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมที่เหมาะสม  

• โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลรายการเป็นโปรแกรมที่ได้รับการอนุมัติ และ 

• การควบคุมทั่วไปที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีประสทิธผิล  

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
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การทดสอบดังกล่าวยังอาจรวมถึง การพิจารณาว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ซ่ึงอาจเป็น

ในกรณีที่กจิการใช้ซอฟต์แวร์สาํเรจ็รูปโดยไม่ได้มีการปรับเปล่ียนหรือบาํรุงรักษา เช่น ผู้สอบบัญชี

อาจทาํการตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีว่าไม่มีการเข้าถึงโปรแกรมโดยผู้ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตในช่วงระยะเวลาที่ตรวจสอบ  

 

การทดสอบการควบคุมทางอ้อม  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10(ข)) 

 

ก30. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจาํเป็นในการให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ือสนับสนุน

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม เช่น เม่ือผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะทดสอบ       

ความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อยกเว้นเกี่ยวกับรายการขายที่เกินกว่าวงเงิน      

ที่ได้รับอนุมัติของผู้ใช้รายงาน การสอบทานโดยผู้ใช้รายงานและการติดตามหาสาเหตุเป็น            

การควบคุมที่สัมพันธ์โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน 

(เช่น การควบคุมทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ถอืเป็น “การควบคุมทางอ้อม” 

 

ก31. เน่ืองจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสมํ่าเสมอ 

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัการนาํการควบคุมระบบงานแบบอตัโนมัติไปใช้เม่ือพิจารณา

ร่วมกับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการนาํการควบคุมไปปฏิบัติ

สาํหรับการควบคุมทั่วไปของกิจการ (โดยเฉพาะการควบคุมการเปล่ียนแปลง) อาจให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ครอบคลุมเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

 

ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 

ช่วงเวลาที่ตั้งใจให้ความเช่ือถอืในการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก32. หลักฐานการสอบบัญชี ณ เวลาหน่ึงอาจเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

เช่น การทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ ณ วันสิ้นงวด    

ในอีกด้านหน่ึง หากผู้สอบบัญชีตั้งใจจะเช่ือถือในการควบคุมหน่ึง ๆ ตลอดช่วงของเวลา 

ผู้สอบบัญชีควรใช้การทดสอบที่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิล

ของการปฏบิัติตามการควบคุมในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องน้ัน เช่น การทดสอบการติดตามการ

ควบคุมของกิจการ 
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การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12(ข)) 

 

ก33. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีใดที่ควรได้รับเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการ

ควบคุมในช่วงเวลาที่เหลือภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาลรวมถงึ 

• ความมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้  

• การควบคุมที่ได้ทดสอบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญ

ในการควบคุมดังกล่าวที่เกิดขึ้ นหลังจากที่ได้ทดสอบในการตรวจสอบระหว่างกาล 

รวมถงึการเปล่ียนแปลงในระบบสารสนเทศ การประมวลผล และบุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม      

การควบคุมที่ผู้สอบบัญชีได้รับ  

• ความยาวของช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่  

• ขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะลดการตรวจสอบเน้ือหาสาระเน่ืองจากการให้ความเช่ือถือ

ในการควบคุม  

• สภาพแวดล้อมการควบคุม  

 

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมที่อาจได้รับโดยการขยายการทดสอบการควบคุมให้ครอบคลุม

ช่วงเวลาที่เหลืออยู่หรือการทดสอบการติดตามการควบคุมของกจิการ 

 

การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวด

ก่อนเม่ือผู้สอบบัญชีได้ทาํการตรวจสอบบางอย่างที่ทาํให้แน่ใจว่าหลักฐานน้ันมีความต่อเน่ือง     

ในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบงวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุม

ที่ทาํงานโดยอตัโนมัติทาํงานได้ตามที่กาํหนดไว้  ผู้สอบบัญชีควรได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

เพ่ือที่จะพิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงในการควบคุมที่ทาํงานโดยอัตโนมัติที่มีผลกระทบต่อ

ความต่อเน่ืองของความมีประสทิธผิลของการทาํงานหรือไม่ เช่น การสอบถามฝ่ายบริหารและ

ตรวจสอบร่องรอยของรายการ (logs) ซ่ึงบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงในการควบคุมน้ัน การพิจารณา

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอาจมีผลทั้งต่อการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่คาดว่าจะได้รับเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม     

การควบคุมในงวดปัจจุบัน  
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การควบคุมที่เปล่ียนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14(ก)) 

 

ก36. การเปล่ียนแปลงอาจมีผลต่อความเกี่ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในงวดก่อน     

ซ่ึงอาจทาํให้หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์สาํหรับความเช่ือถือที่ต่อเน่ืองในงวด

ปัจจุบัน เช่น การเปล่ียนแปลงระบบที่ทาํให้กิจการได้รับรายงานใหม่อาจไม่มีผลกระทบต่อ

ความเกี่ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับในงวดก่อน แต่การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อ

ข้อมูลที่เกบ็สะสมไว้หรือทาํให้ข้อมูลถูกคาํนวณแตกต่างไปจากเดิมมีผลต่อความเกี่ยวข้องของ

หลักฐานการสอบบัญชีดังกล่าว 

 

การควบคุมที่ไม่เปล่ียนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14(ข)) 

 

ก37. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะเช่ือถือหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบ   

ในงวดก่อนหรือไม่สาํหรับการควบคุมที่ 

(ก)   ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปหลังจากที่ได้มีการทดสอบในงวดก่อน และ 

(ข)   ไม่ใช่การควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ัน ระยะเวลาที่จะทดสอบการควบคุม

ดังกล่าวใหม่น้ัน กข็ึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเช่นกัน แต่อย่างไรกต็าม 

ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยทุกปีที่สาม ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14(ข) 

 

ก38. โดยทั่วไป หากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอยู่ใน

ระดับที่สงูขึ้น หรือการเช่ือถือในการควบคุมมีสูงขึ้ น ช่วงห่างของระยะเวลาที่จะทดสอบใหม่     

กจ็ะสั้นลง ปัจจัยที่อาจทาํให้ช่วงห่างของระยะเวลาในการทดสอบใหม่ลดลง หรือก่อให้เกิด

ความไม่เช่ือถือในหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน รวมถึงปัจจัย

ดังต่อไปน้ี 

• สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีข้อบกพร่อง 

• การติดตามการควบคุมที่มีข้อบกพร่อง 

• การควบคุมที่เกี่ยวข้องเป็นการปฏบิัตด้ิวยมือเป็นส่วนใหญ่ 

• การเปล่ียนแปลงบุคลากรซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อการนาํการควบคุมไปปฏบิัต ิ

• สถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปที่บ่งช้ีถงึความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลงการควบคุม 

• การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อบกพร่อง 

 

ก39. เม่ือมีการควบคุมเป็นจาํนวนมากที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจเช่ือถือในหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

จากการตรวจสอบในงวดก่อน การทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละคร้ัง    

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลต่อเน่ืองของสภาพแวดล้อมการควบคุม ซ่ึงมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าการเช่ือถือหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนมี

ความเหมาะสมหรือไม่ 
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การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16-17) 

 

ก40. การตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญจากวิธีการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี เป็นข้อบ่งช้ีที่หนักแน่นว่าการควบคุมภายในมีข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญ 

 

ก41. แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุมยอมรับว่า อาจมีการปฏบิัติที่

แตกต่างไปจากการควบคุมที่กาํหนดไว้ ซ่ึงการปฏบิัติที่แตกต่างไปจากการควบคุมที่กาํหนดไว้

อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย เช่น การเปล่ียนแปลงบุคลากรหลัก ความผันผวนของปริมาณรายการ

ตามฤดูกาลที่มีนัยสาํคัญ และข้อผิดพลาดของบุคลากร อตัราการตรวจพบการไม่ปฏบิัติตาม

การควบคุมโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราที่ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ไว้ อาจบ่งช้ีในเร่ือง

ความไม่น่าเช่ือถอืของการควบคุมที่จะช่วยลดความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ 

 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก42. ย่อหน้าที่ 18 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ โดย

ไม่คาํนึงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ข้อกาํหนดน้ี

สะท้อนให้เหน็ความจริงที่ว่า 

(ก)   การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเป็นการใช้ดุลยพินิจ ดังน้ันอาจไม่สามารถระบุถงึ 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญได้ทั้งหมด และ 

(ข)   มีข้อจาํกดัสบืเน่ืองเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถงึ การแทรกแซงของผู้บริหาร 

 

ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

 

ก43. ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัสถานการณ ์ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่า 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวเพียงพอ      

ที่จะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบให้อยู่ในระดับตํ่าพอที่จะยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่

การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานการสอบบัญชี

จากการทดสอบการควบคุม 

• การทดสอบรายละเอยีดเพียงอย่างเดียวเป็นวิธทีี่เหมาะสม 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบร่วมกบัการทดสอบรายละเอยีด

เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ที่ดีที่สดุ 
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ก44. โดยทั่วไป การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการที่เหมาะ

สาํหรับรายการที่มีปริมาณมากที่มีแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา มาตรฐาน      

การสอบบัญชี รหัส 520
5
 ได้ให้ข้อกาํหนดและแนวทางในการนาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบไป

ปฏบิัติในการสอบบัญชี 

 

ก45. ลักษณะของความเสี่ยงและสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้มีความเกี่ยวข้องในการออกแบบ        

การทดสอบรายละเอยีด เช่น ในการทดสอบรายละเอยีดเกี่ยวกบัความมีอยู่จริงหรือการเกดิขึ้น

จริง ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากจาํนวนเงินที่รวมอยู่ในงบการเงินและรวบรวมหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน ในการทดสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความครบถ้วน 

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากรายการที่คาดว่าจะรวมอยู่ในจํานวนเงินในงบการเงินที่

เกี่ยวข้องและตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีอยู่ในงบการเงินจริงหรือไม่  

 

ก46. เน่ืองจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ             

ได้คาํนึงถงึการควบคุมภายใน ดังน้ันขอบเขตของการตรวจสอบเน้ือหาสาระจะมากขึ้น เม่ือผล

จากการทดสอบการควบคุมไม่เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรกต็าม การขยายขอบเขตของการตรวจสอบ

จะมีความเหมาะสมกต่็อเม่ือวิธกีารตรวจสอบน้ันมีความเกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงน้ัน 

 

ก47. ในการออกแบบการทดสอบรายละเอียด ขอบเขตของการทดสอบโดยทั่วไปถือตามแนวคิด    

ในเร่ืองขนาดของตัวอย่าง อย่างไรกต็าม ปัจจัยอื่นยังคงเกี่ยวข้องรวมถึงการใช้วิธีเลือกการ

ทดสอบอื่นซ่ึงอาจมีประสทิธผิลกว่า โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
6
 

  

การพิจารณาว่าจะใช้การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก48.  การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกมักมีความเกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่

เกี่ยวกบัยอดคงเหลือทางบัญชีและส่วนอื่นที่เป็นเร่ืองยอดคงเหลือทางบัญชี แต่ไม่จาํเป็นต้อง

จาํกัดเฉพาะเพียงยอดคงเหลือทางบัญชีเท่าน้ัน เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอคาํยืนยันจากบุคคล 

ภายนอกเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขของข้อตกลง สัญญา หรือรายการระหว่างกิจการกับบุคคล 

ภายนอก วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังอาจทาํให้ได้รับหลักฐานเกี่ยวกับ

การไม่เกดิขึ้นของเง่ือนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การขอคาํยืนยันเพ่ือยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงอื่น

ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตัดยอดรายได้ของกิจการ สถานการณ์อื่น ๆ ที่วิธกีารขอคาํยืนยันจาก

บุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้ รวมถงึ 

 

 

                                                 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 10 
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• ยอดคงเหลือธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธก์บัธนาคาร 

• ยอดคงเหลือลูกหน้ีการค้า และเง่ือนไขของสญัญา 

• สนิค้าคงเหลือซ่ึงเกบ็ไว้โดยบุคคลที่สาม ณ คลังสนิค้าทณัฑบ์นเพ่ือการผลิต หรือสนิค้า

ฝากขาย 

• เอกสารสทิธิในทรัพย์สนิที่เกบ็รักษาโดยที่ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงิน เพ่ือการรักษา

ดูแลทรัพย์สนิหรือเพ่ือเป็นหลักทรัพย์คํา้ประกนั 

• เงินลงทุนที่เกบ็รักษาดูแลโดยบุคคลที่สาม หรือเงินลงทุนที่ซ้ือจากนายหน้าซ้ือขายซ่ึงยังไม่มี

การส่งมอบกนั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

• จาํนวนเงินที่เป็นหน้ีกบัผู้ให้กู้ รวมถงึเง่ือนไขการชาํระคืนและข้อจาํกดัที่เกี่ยวข้อง  

•  ยอดคงเหลือเจ้าหน้ีการค้า และเง่ือนไขของสญัญา 

 

ก49.  ถึงแม้ว่าการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในบางเร่ือง ยังมีสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางเร่ืองที่การขอ

คํายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องน้อย เช่น การขอ

คาํยืนยันจากบุคคลภายนอกให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการเรียก

เกบ็หน้ีของยอดคงเหลือลูกหน้ีน้อยกว่าในเร่ืองความมีอยู่จริง 

 

ก50.  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกที่ทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์   

อย่างหน่ึงอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น การขอคาํยืนยัน

ยอดคงเหลือธนาคารมักรวมการขอข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่อ

งบการเงินอื่น ทั้งน้ี ข้อพิจารณาดังกล่าวอาจมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีว่าจะขอ

คาํยืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ 

 

ก51. ปัจจัยที่อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเป็น

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระหรือไม่รวมถงึ 

•  ความรู้ในเร่ืองที่ขอคาํยืนยันของผู้ให้คาํยืนยัน ผลการตอบกลับจะมีความน่าเช่ือถือกว่า

หากผู้ให้คาํยืนยันมีพ้ืนฐานความรู้ เกี่ยวกบัข้อมูลที่ขอคาํยืนยัน 

•  ความสามารถหรือความเตม็ใจของผู้ให้คาํยืนยันในการตอบคาํยืนยัน เช่น ผู้ให้คาํยืนยัน 

o  อาจไม่ยอมรับความรับผดิชอบต่อการตอบการขอคาํยืนยัน 

o  อาจพิจารณาว่าการตอบคาํยืนยันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสยีเวลา  

o  อาจมีความกงัวลเกี่ยวกบัภาระหน้ีสนิในทางกฎหมายที่อาจจะเกดิขึ้นจากการตอบ

คาํยืนยัน 

o  อาจบันทกึบัญชีในสกุลเงินที่ต่างกนั หรือ  

o  อาจดาํเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การตอบกลับการขอคาํยืนยันไม่ใช่งานที่มี

นัยสาํคัญในการทาํงานประจาํวัน 
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ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ให้คาํยืนยันอาจไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับแบบง่าย ๆ หรือ

พยายามที่จะจาํกดัความน่าเช่ือถอืของการตอบกลับ 

•  ความเที่ยงธรรมของผู้ให้คาํยืนยัน หากผู้ให้คาํยืนยันเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

กบักจิการ การตอบกลับอาจมีความน่าเช่ือถอืน้อยลง 

 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20(ข)) 

 

ก52. ลักษณะ และขอบเขตของการตรวจสอบการบันทกึสมุดบัญชีรายวัน และรายการปรับปรุงอื่น

ของผู้สอบบัญชีขึ้ นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนในกระบวนการรายงานทางการเงินของ  

กจิการและความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 

 

ก53. ย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบ

เน้ือหาสาระซ่ึงตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญเป็นการเฉพาะ หลักฐานการสอบบัญชี     

ในรูปแบบของคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกที่ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงจากผู้ให้คาํยืนยันที่มี

ความเหมาะสมอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเช่ือถือ          

ในระดับสงูซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่มีนัยสาํคัญไม่ว่าจะเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เช่น 

หากผู้สอบบัญชีระบุว่าฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้ความกดดันในการทาํกาํไรให้เป็นไปตามที่

คาดการณ์ไว้ อาจมีความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารอาจเพ่ิมยอดขายโดยการรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสม

จากสญัญาการขายที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ หรือการรับรู้รายได้จากการขายก่อนการส่งมอบ

สินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก

เพ่ือยืนยันทั้งยอดคงเหลือและรายละเอยีดของข้อตกลงในการขาย รวมถึง วันที่ สิทธิในการ

คืนสนิค้า และเง่ือนไขการส่งมอบสนิค้า นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการสอบถามผู้ที่ไม่

เกี่ยวข้องทางการเงินภายในกิจการถึงการเปล่ียนแปลงของข้อตกลงในการขาย และเง่ือนไข

การส่งมอบน้ันมีประสทิธผิลในการเสริมการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าว 
 

ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22-23) 

 

ก54. โดยส่วนใหญ่ หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระที่ได้จากการตรวจสอบ

ในงวดก่อนให้หลักฐานเพียงเลก็น้อยหรือไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีเลยสาํหรับงวดปัจจุบัน 

อย่างไรกด็ี มีข้อยกเว้น เช่น ความเหน็ในทางกฎหมายที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน

เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอาจมี

ความเกี่ยวข้องในงวดปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว การใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการ

ตรวจสอบเน้ือหาสาระที่ได้ทาํในงวดก่อนโดยที่หลักฐานและเน้ือหาที่เกี่ยวข้องไม่ได้เปล่ียนแปลง

ไปอาจมีความเหมาะสม ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีตรวจสอบในงวดปัจจุบันเพ่ือให้ม่ันใจว่า

เร่ืองดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องที่ต่อเน่ือง 
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การใช้หลักฐานการสอบบญัชีที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22) 

 

ก55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นการมีประสทิธิผลในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ

ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และเปรียบเทียบและกระทบยอดข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือ     

ณ วันสิ้นงวดกบัข้อมูลที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ ณ ช่วงระหว่างกาลเพ่ือ 

(ก) ระบุยอดที่มีความผดิปกติ  

(ข) ตรวจสอบยอดดังกล่าว และ 

(ค) ตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือทดสอบรายละเอียด      

เพ่ือทดสอบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ทาํการตรวจสอบระหว่างกาลถงึวันสิ้นงวด 

 

ก56. การตรวจสอบเน้ือสาระที่ทาํในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยไม่ใช้วิธีตรวจสอบเพ่ิมเติม

ในภายหลังจะเพ่ิมความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่อาจมีอยู่ ณ วันสิ้นงวด ความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ิมขึ้นหากช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่มี

ระยะเวลายาวขึ้น การพิจารณาว่าจะทาํการตรวจสอบเน้ือหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี 

• สภาพแวดล้อมการควบคุมหรือการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ความพร้อมของข้อมูลภายหลังวันที่ตรวจสอบระหว่างกาลที่มีความจําเป็นต่อวิธี             

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

• วัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้ 

• ลักษณะของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี และสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง 

• ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระหรือการใช้วิธ ี      

การตรวจสอบเน้ือหาสาระร่วมกบัการทดสอบการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือให้ครอบคลุม

ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เพ่ือลดความเสี่ยงที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจมี

อยู่ ณ วันสิ้นงวดจะไม่ถูกตรวจพบ 

 

ก57. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปน้ีอาจมีอิทธิผลต่อการพิจารณาว่าจะใช้การตรวจสอบเน้ือหาสาระ   

โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ้นงวด

หรือไม่   

• ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีสามารถ

ที่จะคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ในเร่ืองของจํานวน ความมีนัยสาํคัญ     

โดยเปรียบเทยีบ และองค์ประกอบ  

• วิธีการสาํหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี

ดังกล่าวในช่วงระหว่างกาลและการตัดยอดการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมของกิจการ         

มีความเหมาะสมหรือไม่ 
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• ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกบัการรายงานทางการเงินสามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอด

คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและรายการในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอหรือไม่

เพ่ือที่จะตรวจสอบ  

(ก) รายการหรือการบันทกึที่มีความผดิปกติอย่างมีนัยสาํคัญ (รวมถึงรายการที่เกดิขึ้น 

ณ วันสิ้นงวด หรือใกล้วันสิ้นงวด)  

(ข) สาเหตุของการผันผวนที่มีนัยสาํคัญอื่น หรือการไม่เกิดการผันผวนตามที่ได้

คาดการณไ์ว้ และ 

(ค) การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือ

ทางบัญชี  

 

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก58. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระที่ได้เคยวางแผนไว้เพ่ือครอบคลุมระยะเวลาที่เหลืออยู่ เน่ืองจากตรวจพบการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้            

การปรับเปล่ียนดังกล่าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรือการปฏิบัติวิธีเดียวกับที่เคยปฏิบัติ

ในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลสาํหรับ ณ วันสิ้นงวด 

 

ความเพยีงพอของการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก59. การประเมินการแสดงรายการในงบการเงินโดยรวมซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่การพิจารณาว่างบการเงินของกจิการได้แสดงรายการโดยสะท้อนถงึการจัดประเภทรายการ

และคาํบรรยายข้อมูลทางการเงิน รูปแบบ การจัดทาํ และเน้ือหาในงบการเงินและในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงรวมถึง คําศัพท์ที่ใช้ จํานวนเงินของรายละเอียดที่

เปิดเผย การจัดประเภทของรายการในงบการเงิน และเกณฑท์ี่ใช้ในการกาํหนดจาํนวนเงิน 

 

การประเมินความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25-27) 

 

ก60. การตรวจสอบงบการเงินเป็นกระบวนการที่สะสมและมีการทาํซํา้ เม่ือผู้สอบบัญชีปฏบิัติงาน

สอบบัญชีตามแผนงานที่ได้วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีต้อง

ปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของการตรวจสอบจากที่ได้วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชี

อาจได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญจากข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

เช่น  

• จาํนวนของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบโดยวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระอาจเปล่ียนแปลงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยง

และอาจบ่งช้ีถงึข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญ 
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• ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงข้อบกพร่องของบันทกึทางบัญชี หรือการบันทกึบัญชีที่ขัดแย้ง

กบัหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานประกอบ 

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ทําในขั้นของการสอบทานข้อมูลโดยรวมอาจบ่งช้ีถึง       

ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ไม่พบก่อนหน้าน้ี 
 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการประเมินแผนการตรวจสอบใหม่โดยพิจารณา

จากการประเมินความเสี่ยงที่ได้มีการพิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนสาํหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  

ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 อธบิายถึงแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการปรับเปล่ียน 

การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
7
 

 

ก61. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสมมติได้ว่า เหตุการณ์การทุจริตหรือข้อผิดพลาดเป็นเหตุการณ์เดียว     

ที่เกดิขึ้น ดังน้ันการพิจารณาว่าการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะมีผลอย่างไร

ต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้จึงเป็น

สิ่งสาํคัญในการกาํหนดว่าการประเมินความเสี่ยงยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

 

ก62. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปน้ีมีอทิธผิลต่อดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

• ความมีนัยสาํคัญของโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ และโอกาสที่จะมีผลกระทบที่มีสาระสาํคัญต่องบการเงิน ทั้งในแต่ละ

รายการหรือเม่ือรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงรายการอื่น ๆ ที่อาจเกดิขึ้น 

• ความมีประสิทธิผลของการตอบสนองของฝ่ายบริหารและความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง 

• ประสบการณ์ที่ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี่ยวกบัโอกาสของการแสดงข้อมูล        

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในเร่ืองที่มีลักษณะคล้ายกนั 

• ผลจากการปฏิบัติวิธีตรวจสอบ รวมถึงวิธีตรวจสอบดังกล่าวทาํให้ทราบถึงการทุจริต

หรือข้อผดิพลาดหรือไม่ 

• แหล่งของข้อมูลและความเช่ือถอืได้ของข้อมูลที่มีอยู่ 

• ความน่าเช่ือถอืของหลักฐานการสอบบัญชี 

• ความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมทั้งการควบคุมภายในของกจิการ 

  

 

 

 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 31 
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เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 28) 

 

ก63. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการกาํหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทาํ

เอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ 

รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของข้อมูลที่ได้จากกิจการ และวิธีการตรวจสอบ

และเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 


