
    มาตรฐาน

 การประเมินความ

(TSA 315) 

กำาลังจะเปลี่ยนไป.. 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เรื่อง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ โดยทำาความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศ
และถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 น้ัน เป็นการแปลจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) 
ทีอ่อกโดย International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”) ของ International Federation of Accountants 
(“IFAC”) และเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน 2556 เนื่องจาก IAASB มีความต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพของ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยเห็นความส�าคัญของการประเมินความเส่ียง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการวางแผน 
การตรวจสอบ ด�าเนนิการตรวจสอบ รวบรวมหลกัฐานเพือ่สนบัสนนุต่อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบญัชี IAASB จงึได้มกีารปรบัปรงุ
และเผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และเปิดรับฟัง 
ความคดิเหน็จนถงึวนัที ่2 พฤศจกิายน 2561 ทัง้นี ้คาดว่าร่างมาตรฐานดังกล่าวจะมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประเด็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) สามารถสรุปได้ดังนี้

 กรอบแนวคดิพืน้ฐานของแบบจ�าลองความเสีย่งจากการสอบบญัชี 
(Fundamental concept of audit risk model) ยังคงเหมือนเดิม คือ 
ประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเน่ือง (Inherent risk) และความเสี่ยงจาก 
การควบคุม (Control risks) แต่ IAASB ได้สื่อสารเกี่ยวกับการระบุและ
ประเมนิความเสีย่งในแต่ละองค์ประกอบของความเส่ียงจากการสอบบญัชี
ให้ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น 

 การระบุและประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีนั้น มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงนี้มีการเน้นให ้
ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงกรอบแนวคิดมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าผู ้สอบบัญชีต้องเข้าใจแบบจ�าลองการท�าธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหารในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของมาตรฐานรายงานทางการเงินกับลักษณะ สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของกิจการ นอกจากนี้การเข้าใจเหตุผลในการก�าหนดนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลง 
ของนโยบายบัญชีจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบได้ดีขึ้น

 ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 นี้ เน้นความส�าคัญของการใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional skepticism) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 
ตลอดจนมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ช่วยให้สามารถใช้การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ ตัง้แต่การวางแผน การรวบรวม และการประเมนิหลกัฐานการสอบบญัชี สิง่ท่ีเพิม่ขึน้
มาจากมาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 315 ปัจจบุนัคอื ผูส้อบบัญชต้ีองท�าความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้วย ซึ่งเหตุการณ์หรือรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นรวมถึงนโยบายบัญชีและการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือรายการทางธุรกิจกระทบต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด 
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ อย่างไร



 การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ได้ใช้ค�าว่า 
“ระบบการควบคุมภายใน” (System of Internal Control) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ
เขียนอย่างละเอียดมากขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO Internal 
Control Framework นอกจากนี้ ก�าหนดให้ผู ้สอบบัญชีท�าความเข้าใจ ระบุและประเมินความเสี่ยง 
จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของกจิการซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของระบบการควบคมุภายใน เช่น ผู้สอบบญัชี
ต้องระบ ุIT applications และสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ (IT environment) ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบบญัชี 
และสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุมทั่วไปส�าหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (General controls) และการควบคุมระบบงานส�าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Application controls)

 มีการบัญญัติค�าศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยง เช่น ปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk 
Factor) หรือ สิ่งท่ีผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant Assertion) ประเภทรายการ ยอดคงเหลือ
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส�าคัญ (Significant class of 
transactions, balance and disclosure) 

 ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) ได้มีการตัดวรรคที่เกี่ยวกับ 
ข้อพจิารณาเฉพาะส�าหรบักจิการขนาดเล็กออกเนือ่งจากมาตรฐานฉบบันีต้ัง้ใจใช้กบัทกุกจิการไม่ว่าขนาดเลก็หรอื 
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะมคีวามซบัซ้อนมากหรอืน้อย กจิการขนาดเลก็อาจมคีวามซบัซ้อนมากกว่ากจิการขนาดใหญ่ ดงันัน้ 
ผู้สอบบัญชีจึงต้องท�าความเข้าใจกิจการและปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 ร่างมาตรฐานรหสันี ้มกีารกล่าวถงึการพจิารณาน�า
อุปกรณ์เครื่องมืออัตโนมัติและเทคนิคต่าง ๆ (Automated 
tools and techniques ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า 
ค�าว่า Data Analytics) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
เพือ่ประเมนิความเสีย่ง ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผู้สอบบญัชี
ถึงความเหมาะสมของการใช้ในแต่ละสถานการณ์

 นอกจากนี้ IAASB ได้เผยแพร่ภาพผังข้ันตอน (Flowchart) 3 รูปบนเว็บไซต์ได้แก่ 1) ขั้นตอนของกระบวนการประเมิน 
ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี (Overall Risk Assessment Flowchart) 2) การท�าความเข้าใจผังงานการควบคุมภายใน 
(Understanding Internal Control Flowchart) และ 3) การท�าความเข้าใจผังงานสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ 
(Understanding of the IT Environment Flowchart) เพื่อให้เห็นภาพรวมของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
รหัส 315 นี้ และให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละย่อหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 
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