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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้กาํ หนดความรั บผิดชอบโดยรวมของผู้ สอบบัญชี รับอนุ ญาต
ในการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบงบการเงิ น ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี กล่าวคือ มาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต และอธิบายถึง
ลักษณะและขอบเขตของการตรวจสอบซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุ ญาตสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ เหล่านั้นได้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังอธิบายถึงขอบเขต การบังคับใช้
และโครงสร้ างของมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนข้ อกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั่วไป
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับทุกงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีจะใช้ คาํ ว่า “ผู้สอบบัญชี” แทนคําว่า “ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีถูกกําหนดขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี
จึงควรถูกปรับใช้ ตามความจําเป็ นในกรณีท่นี าํ ไปใช้ กบั การตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินในอดีตอื่น
มาตรฐานการสอบบั ญชีไ ม่ ได้ กล่ า วถึงความรั บผิดชอบของผู้ สอบบัญ ชี ท่ีอาจกําหนดไว้ ใ น
กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือตัวอย่างเช่นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ดังกล่ าวอาจแตกต่ างจากที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้นในขณะที่ผ้ ูสอบบัญชี
อาจพบว่ าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่ าว
ผู้สอบบัญชียังคงมีความรับผิดชอบที่จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือภาระหน้ าที่
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องทั้งหลายด้ วย

การตรวจสอบงบการเงิน
3.

วัต ถุป ระสงค์ข องการตรวจสอบ คือเพื่อเพิ่ มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้ งบการเงินที่มีต่อ
งบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ว่า งบการเงินได้ จัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแม่ บทการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
ในกรณีของแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปส่วนใหญ่ ความเห็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับการระบุว่า
งบการเงิน ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแม่บทหรือไม่ การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถ
แสดงความเห็นดังกล่าวได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)
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4.

งบการเงินที่ต้องได้ รับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการ
ภายใต้ การกํากับดูแลของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ ได้ กาํ หนด
ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล และไม่ได้ ลบล้ างข้ อกฎหมาย
หรือข้ อบังคับที่กาํ หนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นการตรวจสอบบนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ได้ รับทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็ นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไม่ ได้ ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก11)

5.

เพื่อเป็ นหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดให้
ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งได้ มาซึ่ งความเชื่ อมั่ น อย่ า งสมเหตุสมผลว่ า งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้ อผิด พลาด ความเชื่ อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลเป็ นความเชื่อมั่น ในระดับ สูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ อ
ผู้สอบบัญชีได้ รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี (หรือความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ) ให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด เนื่องจากการตรวจสอบมีข้อจํากัด
สืบเนื่อง ซึ่งทําให้ หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ท่ีผู้ สอบบัญชีใช้ ในการสรุปผลและแสดง
ความเห็นนั้น มีลักษณะที่ต้องใช้ ดุลยพินิจมากกว่าที่จะเป็ นหลักฐานที่ให้ ข้อสรุปในตัวเอง (อ้ าง
ถึงย่อหน้ าที่ ก28-ก52)

6.

ผู้ สอบบัญชี จะใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่ได้ รับการแก้ ไข (ถ้ ามี)
ที่มีต่องบการเงิน1 โดยทั่วไป การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง รวมถึงการละเว้ นการบันทึกบัญชี
จะมีสาระสําคัญหากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกันแล้ ว สามารถคาดคะเน
ได้ อย่างมีเหตุผลว่า การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเหล่านั้นจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ ข้อมูลในงบการเงินนั้น การใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมี
สาระสําคัญเป็ นไปตามสถานการณ์แวดล้ อม ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความต้ องการ
ข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ งบการเงิน และขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
หรือทั้งสองปัจจัยประกอบกัน มีผลกระทบต่อการใช้ ดุลยพินิจดังกล่าว ความเห็นของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวข้ องกับงบการเงินโดยรวม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจให้ พบ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่มีสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี” และ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
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7.

มาตรฐานการสอบบัญ ชีป ระกอบด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์ ข้ อกําหนด และการนําไปปฏิบัติและ
คําอธิบายอื่น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้
ซึ่งการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
นอกจากนี้ผ้ ูสอบบัญชีต้อง
•
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดจากการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อม
ของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
•
ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอว่ ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ โดยการออกแบบและใช้ วิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
•
แสดงความเห็นต่องบการเงินจากข้ อสรุปที่ได้ จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ

8.

รูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชีข้ ึนอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและ
กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก13)

9.

ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบอื่นในการสื่อสารและการรายงานต่อผู้ใช้ งบการเงิน ผู้บริหาร
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล หรือบุคคลอื่นภายนอกกิจการ เกี่ยวกับเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ
ความรั บผิดชอบดังกล่ าวอาจถูกกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง2

วันถือปฏิบตั ิ
10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

2

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” และมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ
งบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 43
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วัตถุประสงค์
11. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคั ญหรื อไม่ ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ ว่า งบการเงินได้ จัดทําขึ้น
ในสาระสําคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ และ
(ข) เพื่อรายงานต่องบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดตามข้ อเท็จจริง
ที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจพบ
12. ในทุกกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีไม่ สามารถได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผล และการแสดง
ความเห็นแบบมีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่ เพี ยงพอในสถานการณ์ดังกล่ าวเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานต่อผู้ใช้ งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ไม่แสดงความเห็นหรือถอนตัว (หรือลาออก)3 จากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวนั้นสามารถ
กระทําได้ ภายใต้ กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

คําจํ ากัดความ
13. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง แม่ บทการรายงานทางการเงินที่
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน หรือซึ่ง
กําหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
คําว่ า “แม่ บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร” ใช้ อ้างอิงถึงแม่ บทการรายงาน
ทางการเงินที่กาํ หนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของแม่บทนั้น และ
(1) ให้ ย อมรั บ โดยชั ด แจ้ ง หรื อ โดยนั ย ว่ า ผู้ บ ริ ห ารอาจจํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
นอกเหนือไปจากที่แม่ บทกําหนดไว้ เพื่อให้ การนําเสนองบการเงินนั้นถูกต้ อง
ตามที่ควร หรือ
(2) ให้ ยอมรับโดยชัดแจ้ งว่ า ผู้บริหารอาจจําเป็ นต้ องไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
แม่บทเพื่อให้ การนําเสนองบการเงินนั้นถูกต้ องตามที่ควร ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าวอาจจําเป็ นในสถานการณ์ท่ยี ากจะเกิดขึ้นเท่านั้น
คําว่ า “แม่ บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้ อ้างอิงถึงแม่ บทการรายงานทางการเงินที่
กําหนดให้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของแม่บทนั้น แต่ไม่ได้ กาํ หนดเรื่องการยอมรับในข้ อ
(1) หรือ (2) ข้ างต้ น
3

มาตรฐานการสอบบัญชีใช้ คาํ ว่า “การถอนตัว” เท่านั้น
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(ข) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุปในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงข้ อมูลจากบันทึกทางการบัญชีท่ี
ใช้ ในการจัดทํางบการเงินและข้ อมูลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี
(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี เป็ นการประเมินเกี่ยวกับปริมาณของ
หลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีต้องการได้ รับนั้น
พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชีและจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน
(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี เป็ นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของ
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง หมายถึ ง ความเกี่ย วข้ อ งและความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ซ่ึ ง ใช้ สนั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป ที่ ใ ช้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
(ค) ความเสี่ยงในการสอบบัญ ชี หมายถึง ความเสี่ยงที่ผ้ ู ส อบบัญ ชี แสดงความเห็น ที่ไ ม่
เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีเป็ นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ
(ง) ผู้ สอบบัญชี หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งตามปกติคือ
หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือ
สํานักงาน (แล้ วแต่กรณี) ในกรณีท่มี าตรฐานการสอบบัญชีน้ันระบุชัดเจนว่าข้ อกําหนด
หรือความรับผิดชอบนั้นต้ องปฏิบัติตามโดยหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ ให้ ใช้ คาํ ว่า
“หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ” แทนคําว่า “ผู้สอบบัญชี” คําว่า “หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบ” และ “สํานักงาน” จะใช้ อ้างอิงถึงเรื่องเดียวกันในส่วนของภาครัฐในกรณี
ที่เกี่ยวข้ อง
(จ) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้
เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ จะตรวจไม่พบการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่มีอยู่ซ่ึงอาจมีสาระสําคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระสําคัญเมื่อ
รวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอื่น
(ฉ) งบการเงิน หมายถึง การนําเสนอข้ อมูลทางการเงินในอดีตอย่างมีแบบแผนรวมถึงหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ ทราบถึงทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพันของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งเหล่านั้นในช่ วงเวลาหนึ่ง ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน โดยปกติแล้ วหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วยสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและคําอธิบาย
อื่น คําว่า “งบการเงิน” หมายถึงงบการเงินที่ครบถ้ วนสมบูรณ์แบบตามข้ อกําหนดใน
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง แต่กอ็ าจหมายถึงงบการเงินเพียงงบเดียวก็ได้
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(ช) ข้ อมูลทางการเงินในอดีต หมายถึง ข้ อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใด
กิจการหนึ่ง ซึ่งได้ มาจากระบบบัญชีของกิจการนั้นและเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หรือเกี่ยวกับสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต
(ซ) ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบด้ านการบริหารเพื่อการดําเนินงาน
ของกิจการ สําหรับกิจการบางแห่งตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้บริหารรวมถึงผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลบางคนหรือทุกคน ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการ
กํากับดูแล หรือเจ้ าของที่มีอาํ นาจจัดการ เป็ นต้ น
(ฌ) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจํานวนเงิน การจัด
ประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการในงบการเงิน
ตามที่รายงานไว้ กับจํานวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ของรายการในงบการเงิ น ตามที่ก าํ หนดโดยแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้ อง การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากข้ อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อ
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
หรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ซึ่งรวมถึงรายการปรับปรุงที่เป็ นจํานวนเงิน การจัดประเภท การแสดงรายการ หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งจําเป็ นที่จะทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสําคัญ
(ญ) หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) หมายถึง ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
(ในกรณีท่เี หมาะสม) ได้ รับทราบและเข้ าใจว่าตนมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ซ่ึงเป็ น
พื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ ความรับผิดชอบ
(1) เรื่องการจัดทํางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
การนําเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้ องตามที่ควร
(2) เรื่ องการควบคุ มภายในที่ผ้ ู บริ หารและผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ล (ในกรณีท่ี
เหมาะสม) พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้ อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระสํา คัญ ไม่ ว่ า จะเกิด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาดได้ และ
(3) เรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
ก. การเข้ าถึงข้ อมูลทั้งหมดที่ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณี
ที่เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี
เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลอื่น
ข. ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
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ค.

(ฎ)

(ฏ)

(ฐ)
(ฑ)

การเข้ าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้ อย่างไม่มีข้อจํากัด ซึ่งผู้สอบบัญชี
พิจารณาว่าจําเป็ นที่จะต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น
ในกรณีของแม่บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร ข้ อ (1) ข้ างต้ นอาจกล่าวใหม่
ได้ ว่า “ในการจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรตามแม่ บ ท
การรายงานทางการเงิน”
คําว่า “หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม)” อาจถูกอ้ างอิงโดยใช้ คาํ ว่า “หลักการ”
การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การนําการฝึ กอบรม ความรู้ และ
ประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และข้ อกําหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องไปใช้ ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทัศนคติท่รี วมถึงความรู้สกึ นึกคิด
ในการตั้งข้ อสงสัย การใช้ วิจารณญาณในการประเมิน สถานการณ์ท่ีอาจชี้ ใ ห้ เห็น ถึง
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากข้ อผิดพลาดหรือการทุจริต และ
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่างระมัดระวัง
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุส มผล หมายถึง ในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิน
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ หมายถึง ความเสี่ยง
ที่ง บการเงิ น แสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อย่ า งมี ส าระสํา คั ญ ก่ อ นการตรวจสอบ
ความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้ วยความเสี่ยงสองส่วน ซึ่งอธิบายในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ได้ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งิ ที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับ
ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลจะแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่อาจมีสาระสําคัญ ไม่ว่าจะมีสาระสําคัญในแต่ละรายการหรือมี
สาระสําคัญเมื่อรวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอื่น โดยไม่พิจารณา
การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
(2) ความเสี่ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ยงที่การควบคุมภายในของกิจการ
ไม่สามารถป้ องกันหรือตรวจสอบพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ที่อาจเกิดขึ้นภายในเวลาทันท่วงที ซึ่งการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจเกิดขึ้น และอาจมีสาระสําคัญ ไม่ว่าจะมีสาระสําคัญ
ในแต่ละรายการหรือมีสาระสําคัญเมื่อรวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอื่น
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(ฒ) ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหรือหลายองค์กร
(ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลด้ านการเงินขององค์กร) ที่มีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลทิศทาง
เชิงกลยุ ทธ์ของกิจการและมีภาระหน้ าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการ รวมถึง
การกํากับดูแลกระบวนการการรายงานทางการเงิน สําหรับบางกิจการในบางประเทศ
ผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลอาจรวมถึง ผู้ บ ริ ห าร ตัว อย่ า งเช่ น กรรมการบริ ห ารใน
คณะกรรมการกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเจ้ าของที่มีอาํ นาจ
จัดการ เป็ นต้ น

ข้อกําหนด
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระในงานตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14-ก17)
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
15. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ท่ีทาํ ให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18-ก22)
การใช้ดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
16. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
งบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก27)
หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่ งในการสอบบัญชี
17. เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้
ซึ่ ง ช่ว ยให้ ผู้ ส อบบัญ ชีส ามารถได้ ม าซึ่ ง ข้ อ สรุป ที่ส มเหตุส มผลในการแสดงความเห็น ของ
ผู้สอบบัญชีได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28-ก52)
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
18. ผู้ ส อบบัญ ชี ต้ อ งปฏิบั ติต ามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทุ ก ฉบั บ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับหนึ่งจะเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเมื่อมาตรฐานการสอบบัญชีน้ัน
มีผลใช้ บังคับและมีสถานการณ์ท่ีระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ันอยู่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก53-ก57)
11

TSA 200

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
19. ผู้ สอบบัญชีต้องมีความเข้ าใจเนื้อหาทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐาน
การสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่น เพื่อที่จะเข้ าใจวัตถุประสงค์
และนําข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
58-ก66)
20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ กล่ าวว่ าได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้ นแต่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ
21. เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น เพื่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก67-ก69)
(ก) พิจารณาว่ามีวิธกี ารตรวจสอบใดหรือไม่ นอกเหนือจากที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี
เหล่านั้น ที่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
เหล่านั้น และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก70)
(ข) ประเมินว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก71)
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
22. ขึ้นอยู่กบั ย่อหน้ าที่ 23 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดแต่ละข้ อของมาตรฐานการสอบบัญชี
เว้ นแต่ภายใต้ สถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น
(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีท้งั ฉบับไม่เกี่ยวข้ อง หรือ
(ข) ข้ อกําหนดนั้นไม่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากข้ อกําหนดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการและ
เงื่อนไขนั้นไม่เกิดขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก72-ก73)
23. ภายใต้ สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ง ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีต้องใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของข้ อกําหนดนั้น ความจําเป็ นที่ผ้ ูสอบบัญชีจะ
ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามข้ อ กํา หนดที่เ กี่ย วข้ อ งจะเกิด ขึ้ น ก็ต่อ เมื่ อ ข้ อ กํา หนดนั้ น เกี่ย วกับ การใช้ ว ิธี
การตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง และวิธีการตรวจสอบนั้นจะไม่ มีประสิทธิผลในการที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของข้ อกําหนดนั้น ภายใต้ สถานการณ์เฉพาะในการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก74)
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การไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
24. ถ้ าผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องฉบับใดฉบับหนึ่งได้
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็ นเหตุ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และจะเป็ นเหตุ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือขอ
ถอนตัวจากงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่ (หากการถอนตัวนั้นสามารถ
กระทําได้ ภายใต้ กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง) การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็ นเรื่อง
สําคัญที่ต้องบันทึกในกระดาษทําการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2304 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก75-76)

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8(ค)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การตรวจสอบงบการเงิน
ขอบเขตของการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)
ก1. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะเกี่ยวกับการพิจารณาว่ างบการเงินได้ จัดทําขึ้นใน
สาระสําคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ ความเห็นดังกล่าวมีลักษณะ
เช่นเดียวกันในทุก ๆ การตรวจสอบงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ ให้ ความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง ตัวอย่างเช่น การดํารงอยู่ในอนาคตของกิจการหรือประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามในบางประเทศ กฎหมายหรือ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอาจกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะ
เช่น ประสิทธิผลของการควบคุม ภายใน หรือ ความสอดคล้ องกันระหว่า งรายงานสํา หรับ
ผู้บริหารกับงบการเงิน แม้ ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อกําหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมหากผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการแสดงความเห็นดังกล่าว
การจัดทํางบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4)
ก2. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกําหนดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินของ
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) อย่ างไรก็ตาม ขอบเขตของ
ความรับผิดชอบดังกล่าวหรือวิธีการอธิบายความรับผิดชอบดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ นอกเหนือจากข้ อแตกต่างดังกล่าว การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่
บนหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ได้ รับทราบและ
เข้ าใจว่าตนมีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เรื่ อ งการจัด ทํา งบการเงิน ตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่งรวมถึง
การนําเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้ องตามที่ควร
(ข) เรื่องการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม)
พิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดได้ และ
(ค) เรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
(1) การเข้ าถึงข้ อมู ลทั้งหมดที่ผ้ ู บริ หารและผู้ มีหน้ าที่ในการกํา กับ ดูแล (ในกรณีท่ี
เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี
เอกสารหลักฐานและข้ อมูลอื่น
(2) ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
(ในกรณีท่เี หมาะสม) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
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(3) การเข้ าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้ อย่างไม่มีข้อจํากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณา
ว่าจําเป็ นที่จะต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น
ก3. ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ต้ อง
•
ระบุแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ในบริบทของกฎหมายหรือข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง
•
จัดทํางบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าว
•
มีคาํ อธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน
ในการจั ด ทํา งบการเงิ น ผู้ บ ริ ห ารต้ องใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการกํา หนดประมาณการทางบั ญ ชี ท่ี
สมเหตุสมผลภายใต้ สถานการณ์น้ัน ๆ และต้ องเลือกและนํานโยบายการบัญชีท่เี หมาะสมไปปฏิบัติ
การใช้ ดุลยพินิจดังกล่าวต้ องกระทําในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ก4. งบการเงินอาจจัดทําขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
•
ความต้ องการข้ อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ ท่หี ลากหลาย (หรือ “งบการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป”) หรือ
•
ความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม (หรือ “งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ”)
ก5. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมักรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนด
ขึ้นโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้ าที่หรือเป็ นที่ยอมรับในการกําหนดมาตรฐาน หรือโดยข้ อกําหนด
ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบางกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินอาจรวมถึงทั้ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดขึ้นโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหรื อเป็ นที่ยอมรั บใน
การกําหนดมาตรฐานและโดยข้ อกําหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่ งข้ อมูลอื่น
อาจให้ แนวทางในการนําแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบัติ ในบางกรณีแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจรวมถึงแหล่งข้ อมูลอื่นดังกล่าว หรืออาจประกอบด้ วย
เพียงแค่แหล่งข้ อมูลดังกล่าวเท่านั้น แหล่งข้ อมูลอื่นดังกล่าวอาจรวมถึง
•
สภาพแวดล้ อมด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึงกฎหมาย ข้ อบังคับ คําตัดสินของศาล
และภาระหน้ าที่ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องทางการบัญชี
•
การตีความทางการบัญชีของหน่วยงานที่มีอาํ นาจต่าง ๆ ซึ่งได้ มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ ว
โดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้ าที่ในการกําหนดมาตรฐาน องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย
ความคิดเห็นของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นทางการบัญชีท่ีเกิดขึ้น
ซึ่งได้ มีการพิมพ์เผยแพร่ โดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้ าที่ในการกําหนดมาตรฐาน องค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย
•
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรม ที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและ
แพร่หลาย และ
•
วรรณกรรมทางการบัญชี
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เมื่อมีการขัดแย้ งกันระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินกับแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่อาจให้ แนวทาง
ในการนําแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบัติ หรือระหว่างแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงิน ให้ ถอื ปฏิบัติตามแหล่งที่มีอาํ นาจสูงสุด
ก6. ข้ อ กํา หนดของแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกํา หนดรูป แบบและเนื้ อหาของ
งบการเงิน แม้ ว่าแม่ บทการรายงานทางการเงินอาจไม่ ได้ กล่ าวถึงวิธีปฏิบัติหรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําหรับทุกรายการหรือทุกเหตุการณ์ แต่โดยทั่วไปแล้ วแม่บทการรายงานทางการเงินได้
รวบรวมหลักการกว้ าง ๆ ไว้ อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพัฒนาและการนํา
นโยบายการบัญชีท่ีสอดคล้ องกับแนวคิดพื้นฐานของข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทาง
การเงินไปปฏิบัติได้
ก7. แม่ บ ทการรายงานทางการเงิน บางเรื่ องเป็ นแม่ บ ทการนํา เสนอข้ อมู ลที่ถูกต้ อ งตามที่ค วร
ในขณะที่เรื่องอื่น ๆ เป็ นแม่ บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แม่ บทการรายงานทางการเงินซึ่ง
รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหรือเป็ นที่ยอมรับใน
การประกาศใช้ มาตรฐานที่กจิ การต่าง ๆ ต้ องนําไปใช้ ในการจัดทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป มักถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่
ควร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ก8. ข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ กาํ หนดส่วนประกอบของงบการเงิน
ที่สมบูรณ์ ภายใต้ แม่บทหลายแม่บท งบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ภายใต้ แม่บทดังกล่าว งบการเงินที่
สมบูรณ์ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจ้ าของ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้
แม่บทการรายงานทางการเงินอื่น งบการเงินฉบับเดียวและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
เกี่ยวข้ องอาจหมายถึงงบการเงินที่สมบูรณ์
•
ตัวอย่างของงบการเงินฉบับเดียว ซึ่งแต่ละงบนั้นรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
o งบแสดงฐานะการเงิน
o งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบแสดงผลการดําเนินงาน
o งบกําไรสะสม
o งบกระแสเงินสด
o งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งไม่รวมถึงส่วนของเจ้ าของ
o งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
o งบแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่าย
o งบแสดงผลการดําเนินงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์
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ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงข้ อกําหนดและให้ แนวปฏิบัติในการพิจารณาความ
ยอมรับได้ ของแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
กล่าวถึงข้ อควรพิจารณาเมื่องบการเงินจัดทําขึ้นตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ6
ก10. เนื่องจากหลักการมีความสําคัญต่ อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับคํายืนยัน
ของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ว่าได้ รับทราบและเข้ าใจว่า
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ล (ในกรณีท่ีเ หมาะสม) มี ค วามรั บ ผิด ชอบตามที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ก2 โดยถือเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้ นสําหรับการรับงานสอบบัญชี7
ข้ อพิจารณาโดยเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก11. ข้ อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้ างกว่าข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การตรวจสอบงบการเงินขององค์กรอื่น ๆ ดังนั้น หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน
ของหน่วยภาครัฐที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร อาจรวมถึงความรับผิดชอบเพิ่มเติม
เช่ น ความรับผิดชอบในการจัดการรายการและเหตุการณ์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
หรืออํานาจหน้ าที่ท่ใี ช้ บังคับอื่น8
รูปแบบของความเห็นของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก12. ความเห็นของผู้สอบบัญชีคือความเห็นที่ว่างบการเงินได้ จัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชี
ขึ้นอยู่ กับแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและกฎหมายหรื อข้ อบั งคับที่เกี่ยวข้ อง
แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ร วมถึ ง ข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ การแสดงรายการใน
งบการเงิน สําหรับแม่บทดังกล่ าว การจัดทํางบการเงินตามแม่ บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องรวมถึงการแสดงรายการด้ วย
ก13. ในกรณีท่ีแ ม่ บ ทการรายงานทางการเงิน คือ แม่ บ ทการนํา เสนอข้ อ มูล ที่ถูก ต้ อ งตามที่ค วร
ซึ่งมักจะเป็ นกรณีของงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คือความเห็นที่ว่างบการเงินแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญหรือไม่ ในกรณีท่ี
แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเห็นตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีคือความเห็นที่ว่างบการเงินได้ จัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแม่บทดังกล่าวหรือไม่
หากไม่ไ ด้ กาํ หนดไว้ เป็ น อย่า งอื่น การอ้ า งอิง ในมาตรฐานการสอบบัญ ชีถึงความเห็น ของ
ผู้สอบบัญชีจะครอบคลุมถึงความเห็นทั้งสองรูปแบบนี้
5
6

7
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6(ก)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทําตามแม่ บทเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้ าที่ 8
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 6(ข)
ดูย่อหน้ าที่ ก57
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ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระในงานตรวจสอบงบการเงิน ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องได้ ถูกระบุ
ไว้ ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก15. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกาํ หนดหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน หลักการพื้นฐานที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม
ได้ แก่
(ก) ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
(ข) ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(ค) การรักษาความลับ
(ง) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้ าที่ให้ และ
(ฉ) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป
นอกจากนี้ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ให้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ หลักการพื้นฐาน
และข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณภายใต้ สถานการณ์ท่มี ักจะพบในทางปฏิบัติ
ก16. งานตรวจสอบบัญชีเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้นจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องมีความเป็ นอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ
ความเป็ นอิสระประกอบด้ วยทั้งความเป็ นอิสระโดยจิตใจและความเป็ นอิสระตามที่ปรากฏให้
เห็น ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีจากกิจการที่ตรวจสอบช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถแสดง
ความเห็นในการตรวจสอบได้ โดยไม่ได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลที่อาจกระทบต่อความเห็นนั้น
ความเป็ นอิสระช่วยส่งเสริมให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความ
เที่ยงธรรม และดํารงไว้ ซ่ึงทัศนคติเกี่ยวกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ก17. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 19 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22010 กล่าวถึง
ความรับผิดชอบของสํานักงานในการจัดให้ มีและคงไว้ ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
สําหรับงานตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กําหนดความรับผิดชอบของ
สํา นั ก งานในการจั ด ให้ มี น โยบายและวิ ธี ป ฏิบั ติ ท่ีอ อกแบบมาเพื่ อ ให้ ความเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลแก่สาํ นักงานว่า สํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติตามข้ อกําหนด

9

10

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 2
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ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อกําหนดเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ11 มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 220 กําหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบเกี่ยวกับข้ อกําหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการคงไว้ ซ่ึงความระมัดระวัง
โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที่จาํ เป็ น เพื่อให้ ทราบถึงการไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ด้ า นจรรยาบรรณที่เ กี่ย วข้ อ งของสมาชิก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบัติง านตรวจสอบ การพิจ ารณาถึง
การดําเนินการที่เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบได้ รับทราบเรื่องต่าง ๆ
ที่แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้ อง และการได้ มาซึ่งข้ อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดเรื่องความเป็ นอิสระ
ที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ยอมรับว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมี สิท ธิท่ีจ ะเชื่ อ ถื อ ระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพของสํา นั ก งานในการบรรลุ ค วาม
รับผิดชอบของกลุ่มเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
แต่ละงาน เว้ นแต่ข้อมูลจากสํานักงานหรือแหล่งอื่นจะชี้แนะเป็ นอย่างอื่น
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก18. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการที่ผ้ ูสอบบัญชีระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น
•
หลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ดั แย้ งกับหลักฐานอื่นที่ได้ รับ
•
ข้ อมูลที่ทาํ ให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความน่ าเชื่อถือของเอกสารและคําตอบที่ได้ รับจาก
การสอบถามซึ่งจะใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
•
สถานการณ์ท่อี าจแสดงให้ เห็นถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
•
สถานการณ์ท่ชี ้ ีให้ เห็นถึงความจําเป็ นที่ต้องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่กาํ หนด
โดยมาตรฐานการสอบบัญชี
ก19. การดํารงไว้ ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบเป็ นเรื่องที่จาํ เป็ น
หากผู้สอบบัญชีต้องการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจาก
•
การมองข้ ามสถานการณ์ท่ผี ดิ ปกติ
•
การได้ มาซึ่งข้ อสรุปที่เกินความจริงจากการสังเกตการณ์ในการตรวจสอบ
•
การใช้ สมมติฐานที่ไม่ เหมาะสมในการกําหนดลั กษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ
วิธกี ารตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบที่ได้

11
12

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 20-25
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 9-11
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ก20. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็ นสิ่งจําเป็ นในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี
อย่างระมัดระวัง การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขัดแย้ งกันและความน่ าเชื่อถือของเอกสารและคําตอบที่ได้ รับจาก
การสอบถามและข้ อมูลอื่นที่ได้ รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล การสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม
ของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่มี ีปัจจัยเสี่ยง
จากการทุจริตและมีเอกสารเพียงฉบับเดียวซึ่งง่ายต่อการทุจริตเป็ นหลักฐานประกอบเพียง
ชิ้นเดียวสําหรับจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน
ก21. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการและเอกสารเป็ นของจริง เว้ นแต่ผ้ ูสอบบัญชีมีเหตุผลที่จะเชื่อ
เป็ นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นหลักฐาน
การสอบบัญชี13 ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้ อมูลหรือมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น ถ้ าสถานการณ์ท่พี บระหว่างการตรวจสอบทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่า
เอกสารอาจไม่ ใช่ ของจริงหรือข้ อมูลในเอกสารอาจถูกบิดเบือน) มาตรฐานการสอบบัญชี
กําหนดให้ ผ้ ู สอบบัญชีต้องสืบค้ นข้ อเท็จจริ งเพิ่ มเติมและพิ จ ารณาถึงการปรั บเปลี่ยนหรื อ
การเพิ่มวิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ นเพื่อขจัดข้ อสงสัยดังกล่าว14
ก22. ผู้สอบบัญชีควรคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของ
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อที่ว่าผู้บริหารและ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ ไม่ได้ ทาํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีลดความ
จําเป็ นในการดํารงไว้ ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือทําให้ ผู้ สอบบัญชี
สามารถยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ น้อย ในการได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล
การใช้ดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก23. การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจําเป็ นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เหมาะสม
เนื่องจากการตีความข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องและมาตรฐานการสอบบัญชีและ
การตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จาํ เป็ นตลอดการตรวจสอบ ไม่สามารถกระทําได้ หากไม่มีการนํา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องไปปรับใช้ กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจําเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ

13
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 7-9
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ 11 และมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้ าที่ 10-11 และ 16
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•
•
•

•
•

ความมีสาระสําคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
การประเมินว่ าผู้ สอบบัญชีได้ รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอแล้ วหรือไม่ และ
การประเมินว่าผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
การประเมินการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารในการนําแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องของกิจการไปปฏิบัติ
การสรุปผลการสอบบัญชีจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ตัวอย่างเช่น การประเมิน
ความสมเหตุสมผลของประมาณการที่กาํ หนดโดยผู้บริหารในการจัดทํางบการเงิน

ก24. ลักษณะที่สาํ คัญของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีคือ การใช้ ดุลยพินิจ
โดยผู้สอบบัญชีท่ไี ด้ รับการฝึ กอบรม มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งช่ วยในการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จาํ เป็ นในการใช้ ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล
ก25. การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีทราบ การปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่ยากหรือที่มีข้อโต้ แย้ ง
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื่นในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสํานักงาน
ดังเช่นที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22015 จะช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้ ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
ก26. การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ อาจประเมิน ได้ จ ากการพิ จ ารณาว่ า ดุ ล ยพิ นิ จ นั้ น
สะท้ อนให้ เห็นถึงการนําหลักการสอบบัญชีและหลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่
และดุลยพินิจนั้นเหมาะสมและสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีทราบ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่
ก27. การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพต้ องกระทําตลอดการตรวจสอบและต้ องมีการบันทึกไว้
อย่างเหมาะสม ในการนี้ผ้ ูสอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอ
เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่มี ีประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถเข้ าใจ
ถึงดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํ คัญที่ใช้ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบได้ 16 การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจใช้ เป็ นเหตุผล
ของการตัดสินใจที่ไม่ อยู่ บนพื้ นฐานของข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรื อ
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
15
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 18
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที่ 8
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หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่ งในการสอบบัญชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 และ 17)
ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
ก28. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจําเป็ นต่อการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชีได้ มาจากการเก็บรวบรวมและส่วนใหญ่ได้ มาจากการใช้ วิธีการตรวจสอบ
ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้ อมูลที่ได้ รับจาก
แหล่งอื่น เช่น การตรวจสอบครั้งก่อน ๆ (เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาแล้ วว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบครั้งก่อนหรือไม่ ที่อาจกระทบต่อความเกี่ยวข้ องของข้ อมูลนั้น
กับการตรวจสอบในปั จจุบัน17) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของสํานักงานเกี่ยวกับการตอบรับ
และการคงไว้ ซ่ึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า นอกเหนือจากแหล่งอื่นภายในและภายนอกกิจการแล้ ว
บันทึกทางการบัญชีของกิจการยังเป็ นแหล่งข้ อมูลที่สาํ คัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้
ข้ อมูลที่อาจใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นพนักงาน
หรือถูกว่าจ้ างโดยกิจการ หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้ วยทั้งข้ อมูลที่สนับสนุนและยืนยัน
สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับงบการเงิน และข้ อมูลอื่นที่ขัดแย้ งกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้
ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับงบการเงิน นอกจากนี้ ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะให้ คาํ รับรองตามที่ถูกร้ องขอ) ก็ถือว่าเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีด้วย
เช่ นกัน งานส่วนใหญ่ของผู้ สอบบัญชีในการกําหนดรูปแบบของความเห็นของผู้ สอบบัญชี
ประกอบด้ วยการรวบรวมและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี
ก29. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กนั ความเพียงพอ
เป็ นการประเมินเกี่ยวกับปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ต้องการได้ รับพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของ
ผู้สอบบัญชี (เมื่อความเสี่ยงที่ประเมินได้ ย่ิงสูงขึ้น ผู้ สอบบัญชีจะมีความต้ องการหลักฐาน
การสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน (คุณภาพ
ของหลักฐานการสอบบัญชีย่ิงสูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจต้ องการปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
น้ อยลง) อย่างไรก็ตาม การได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้นอาจไม่สามารถ
ชดเชยกับหลักฐานที่ด้อยคุณภาพได้

17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 9

22

TSA 200

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก30. ความเหมาะสม เป็ นการประเมินเกี่ยวกับคุ ณภาพของหลั กฐานการสอบบัญชี ซึ่งหมายถึง
ความเกี่ยวข้ องและความเชื่อถือได้ ของหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงใช้ สนับสนุนข้ อสรุปที่ใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเชื่อถือได้ ของหลักฐานได้ รับผลกระทบจาก
แหล่งที่มาของหลักฐานและจากลักษณะของหลักฐาน และขึ้นอยู่กบั แต่ละสถานการณ์ท่ไี ด้ รับ
หลักฐานนั้นมา
ก31. การที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีในอยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ จะช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ มาซึ่งข้ อสรุปที่
สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่น้ัน เป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 และมาตรฐานการสอบบัญชีอ่ นื ที่
เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเพิ่มเติมและให้ แนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่นาํ ไปปฏิบัติได้ ตลอดการตรวจสอบ
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ
ความเสีย่ งในการสอบบัญชี
ก32. ความเสี่ยงในการสอบบัญชี เป็ นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวิธี
การตรวจสอบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จําเป็ นสําหรั บวัตถุ ประสงค์น้ันและหลั กฐานที่ได้ รับ
ตลอดการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงเป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
มากกว่าเป็ นเรื่องของความสามารถในการวัดค่าอย่างแม่นยํา
ก33. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีไม่รวมถึงความเสี่ยง
ที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในขณะที่งบการเงินไม่ได้ แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ โดยทั่วไปความเสี่ยง
ดังกล่ าวไม่ มีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็ นคําศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการการสอบบัญชี และไม่ ได้ หมายถึงความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้สอบบัญชี เช่ น
ความเสียหายจากการแพ้ คดีความ การเผยแพร่ ข่าวในเชิงลบ หรือเหตุการณ์อ่ืนที่เกิดขึ้น
อันเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก34. ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อาจเกิดขึ้นได้ สองระดับ
คือ
•
ระดับของงบการเงินโดยรวม และ
•
ระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ สาํ หรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล
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ก35. ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับของงบการเงิน
โดยรวม หมายถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ ที่
เกี่ยวข้ องกับงบการเงินโดยรวมอย่างแผ่กระจาย และมีแนวโน้ มที่จะกระทบต่อสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้
ให้ การรับรองไว้ หลายประการ
ก36. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ช่วยในการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต
ของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอ หลักฐานดังกล่าวช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ โดยมี
ความเสี่ยงจากการสอบบัญชีในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีใช้ วิธกี ารต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสํา คั ญ ตัว อย่ า งเช่ น ผู้ สอบบัญ ชี อ าจใช้ แ บบจํา ลองซึ่ ง แสดงความสัมพั น ธ์ท่ัว ไปของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงในการสอบบัญชีในรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งความเสี่ยงจากการตรวจสอบในระดับที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีบางคนอาจพบว่าแบบจําลอง
ดังกล่าวมีประโยชน์ในการวางแผนวิธกี ารตรวจสอบ
ก37. ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ มี 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม
ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมเป็ นความเสี่ยงของกิจการและมีอยู่โดยไม่
ขึ้นอยู่กบั การตรวจสอบงบการเงิน
ก38. ความเสี่ย งสืบ เนื่ องสํา หรับ สิ่งที่ผู้ บ ริหารได้ ใ ห้ การรับ รองไว้ แ ละของประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องบางเรื่องสูงกว่าเรื่องอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น
ความเสี่ยงสืบเนื่องที่เกี่ยวข้ องกับการคํานวณที่ซับซ้ อนหรือบัญชีท่ปี ระกอบด้ วยจํานวนเงินที่
เกิดจากประมาณการทางบัญชีซ่ึงขึ้นอยู่กับความไม่ แน่ นอนที่มีนัยสําคัญในการประมาณการ
สถานการณ์ภายนอกที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจก็อาจมีอิทธิพลต่ อความเสี่ยงสืบเนื่อง
ตัวอย่ างเช่ น พัฒนาการด้ านเทคโนโลยีอาจทําให้ สินค้ าบางชนิดล้ าสมัย ซึ่งเป็ นเหตุให้ สินค้ า
คงเหลือมีแนวโน้ มที่จะแสดงยอดที่สงู เกินจริง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในกิจการและในสภาพแวดล้ อม
ของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลายประการหรือทุกประการก็อาจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงสืบเนื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ โดยเฉพาะ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การขาดเงินทุนหมุนเวียน
ที่เพียงพอเพื่อการดําเนินงานต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่กาํ ลังถดถอยซึ่งจะเห็นได้ จากธุรกิจ
ที่ประสบความล้ มเหลวเป็ นจํานวนมาก
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ก39. ความเสี่ยงจากการควบคุม เป็ นผลมาจากประสิทธิผลของการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และ
การดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ในการที่จะระบุความเสี่ยงที่พบซึ่งเป็ นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของกิจการ อย่ างไรก็ตาม
แม้ ว่าการควบคุ มภายในจะถูกออกแบบและมีการปฏิบัติตามอย่ างดีเพียงใด การควบคุ ม
ภายในสามารถลดลง แต่ไม่สามารถกําจัด ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสํา คัญ ในงบการเงินได้ เนื่ องจากข้ อจํา กัด สืบ เนื่ องของการควบคุ มภายใน ซึ่ ง
รวมถึง ความเป็ นไปได้ ของข้ อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความเป็ นไปได้ ท่ี
การควบคุมจะถูกแทรกแซงโดยการสมรู้ร่วมคิดหรือการข้ ามขั้นตอนอย่างไม่ เหมาะสมโดย
ผู้บริหาร ด้ วยเหตุน้ ี ความเสี่ยงจากการควบคุมบางส่วนจึงต้ องมีอยู่เสมอ มาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี ก ล่ า วถึ ง สถานการณ์ ท่ีผ้ ู ส อบบั ญ ชี ต้ อ งหรื อ อาจเลื อ กที่จ ะทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของ
การปฏิบัติตามการออกแบบการควบคุม เพื่อกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ
การตรวจสอบเนื้อหาสาระที่จะทํา18
ก40. มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่กล่าวถึงความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมแยก
ต่างหากจากกัน แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกันในรูปของ “ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ” อย่ างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ยง
สืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู่กบั เทคนิคหรือ
วิธีการทางการสอบบัญชีและข้ อพิจารณาในทางปฏิบัติท่เี ลือกใช้ การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอาจแสดงในรูปแบบเชิงปริมาณ เช่ น
ร้ อยละ หรือในรูปแบบที่ไม่เป็ นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความจําเป็ นของผู้สอบบัญชี
ในการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีความสําคัญกว่าวิธกี ารต่าง ๆ ที่อาจใช้ ในการประเมิน
ก41. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 315 กล่ า วถึงข้ อกํา หนดและให้ แ นวปฏิบัติ ใ นการระบุ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดับของ
งบการเงินและระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ
ก42. ณ ระดับความเสี่ยงในการสอบบัญชีระดับใดระดับหนึ่ง ระดับที่ยอมรับได้ ของความเสี่ยงจาก
การตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ ามกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่ปี ระเมินได้
ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชี
เชื่อว่ามีอยู่ย่ิงสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่สามารถยอมรับได้ จะยิ่งลดลง และดังนั้น
หลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีต้องการจะต้ องยิ่งมีความเชื่อถือได้ มากขึ้น
18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
ย่อหน้ าที่ 7-17
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ก43. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเกี่ยวข้ องกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีท่กี าํ หนดขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่า
ที่ยอมรับได้ ดังนั้นความเสี่ยงจากการตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กบั ประสิทธิผลของวิธีการตรวจสอบ
และการนําวิธกี ารตรวจสอบนั้นไปปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น
•
การวางแผนที่เพียงพอ
•
การจัดบุคลากรในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม
•
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และ
•
การควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ปฏิบัติ
ตัวอย่างข้ างต้ นจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของวิธกี ารตรวจสอบและการนําวิธกี ารตรวจสอบนั้นไป
ปฏิบั ติ และลดโอกาสที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี อ าจเลื อ กวิ ธีก ารตรวจสอบที่ไ ม่ เ หมาะสม นํา วิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมไปปฏิบัติผดิ วิธี หรือแปลความหมายจากผลการตรวจสอบผิดพลาด
ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30019 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงข้ อกําหนด
และให้ แนวปฏิบัติในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินและการตอบสนองของผู้สอบบัญชี
ต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสามารถลดลง แต่ไม่
สามารถกําจัด ได้ เนื่ องจากข้ อจํากัด สืบเนื่ องของการสอบบัญชี ด้ วยเหตุน้ ี ความเสี่ยงจาก
การตรวจสอบบางส่วนจึงยังคงมีอยู่เสมอ
ข้อจํากัดสืบเนือ่ งของการสอบบัญชี
ก45. ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องและไม่สามารถลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีจนเป็ นศูนย์ ดังนั้น
จึงไม่ สามารถได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดว่ างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้ อจํากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี ซึ่งทําให้ หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีใช้
ในการหาข้ อสรุปและใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็ นหลักฐานที่ต้องใช้
ดุลยพินิจอย่ างสมเหตุสมผลในการพิ จารณาความเชื่อถือได้ มากกว่ าที่จะเป็ นหลักฐานที่ให้
ข้ อสรุปได้ ในตัวเอง ข้ อจํากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชีเกิดขึ้นจาก
•
ลักษณะของการรายงานทางการเงิน
•
ลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบ และ
•
ความจําเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาและต้ นทุนที่เหมาะสม
•
ลักษณะของการรายงานทางการเงิน

19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน”
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ก46. การจัดทํางบการเงินเกี่ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารในการนําข้ อกําหนดของแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องของกิจการไปปฏิบัติกับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ของ
กิจการ นอกจากนี้ รายการในงบการเงินหลายรายการเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจหรือการประเมิน
ที่ข้ ึนอยู่กบั ความเห็นส่วนบุคคลหรือความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และอาจมีการตีความหรือ
การใช้ ดุลยพินิจที่ยอมรับได้ หลายแบบ ดังนั้นรายการในงบการเงินบางรายการจึงขึ้นอยู่กับ
ความผันแปรในระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถกําจัดได้ โดยการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม ลักษณะ
เช่นนี้มักเป็ นกรณีของประมาณการทางบัญชีบางเรื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชี
กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องพิจารณาโดยเฉพาะว่าประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผลใน
บริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
และพิ จารณาโดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ
ซึ่งรวมถึงข้ อบ่งชี้ถงึ อคติท่อี าจเกิดขึ้นในการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร20
ลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบ
ก47. ผู้สอบบัญชีมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีใน
การได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น
•
มีความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูบริหารหรือบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่ต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ อาจไม่ให้ ข้อมูลที่
ครบถ้ วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงินหรือที่ร้องขอโดยผู้สอบบัญชี ด้ วยเหตุน้ ี
ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถมั่นใจเกี่ยวกับความครบถ้ วนของข้ อมูลได้ แม้ ว่าผู้สอบบัญชีจะ
ได้ ใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดแล้ ว
•
การทุจริตอาจเกี่ยวข้ องกับแผนการที่มีการวางแผนอย่างซับซ้ อนและรอบคอบ ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อปกปิ ดการทุจริตนั้น ดังนั้นวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
อาจไม่ มีประสิทธิผลในการตรวจให้ พบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่เกิดจาก
ความตั้งใจที่เกี่ยวกับ ตัวอย่างเช่น การสมรู้ร่วมคิดเพื่อแก้ ไขเอกสารที่อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีน้ันเป็ นหลักฐานที่ถูกต้ องทั้งที่หลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้ อง
ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่ไ ด้ ถูก ฝึ ก อบรมหรือ ถูก คาดหวัง ว่า จะเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการพิส ูจ น์
ความแท้ จริงของเอกสาร
•
การสอบบัญชีไม่ใช่การสืบสวนอย่างเป็ นทางการเพื่อหาการกระทําผิดที่ต้องสงสัย ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น อํานาจในการตรวจค้ นที่อาจจําเป็ น
สําหรับการสืบสวนดังกล่าว

20

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็น
และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 12
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ความทันต่อเวลาของรายงานทางการเงินและความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ไี ด้ รับกับต้ นทุนที่เสียไป
ก48. ความยากลําบาก ระยะเวลา หรือต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไม่ เป็ นเหตุอันควรให้ ผ้ ูสอบบัญชีละเว้ น
วิธกี ารตรวจสอบที่ไม่มีวิธกี ารตรวจสอบอื่นมาทดแทนได้ หรือยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ไม่น่าเชื่อถือ การวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ มีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งานสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวข้ องของข้ อมูลและประโยชน์ของข้ อมูลนั้นมีแนวโน้ มที่
จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบสมดุลระหว่างความเชื่อถือได้ ของ
ข้ อมูลและต้ นทุนของข้ อมูลนั้น เรื่องดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน
บางเรื่อง (ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน) ดังนั้นผู้ใช้ งบการเงินจึงมี
ความคาดหวังว่ าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่ องบการเงินภายในระยะเวลาและต้ นทุนที่
เหมาะสม โดยตระหนักว่าเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะแสดงข้ อมูลทั้งหมดที่อาจมีอยู่หรือจะ
ติดตามทุกเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน บนสมมติฐานที่ว่าข้ อมูลเหล่านั้นมีข้อผิดพลาดหรือการทุจริต
จนกว่าจะพิสจู น์ได้ เป็ นอย่างอื่น
ก49. ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงจําเป็ นต้ อง
•
วางแผนการตรวจสอบเพื่อให้ การตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
•
มุ่งเน้ นการตรวจสอบไปยังบัญชีท่คี าดไว้ สงู ว่าน่าจะมีความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ในขณะที่
มุ่งเน้ นการตรวจสอบที่น้อยกว่าไปยังบัญชีอ่นื และ
•
ใช้ การทดสอบและวิธกี ารอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ เพื่อหาการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ก50. เมื่อพิจารณาวิธกี ารตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ก49 มาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี และกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้อง
•
มีหลักเกณฑ์ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับของงบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ โดยใช้ วิธกี ารประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง21 และ
•
ใช้ การทดสอบและวิธีการอื่นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ ในลักษณะที่จะให้ เกณฑ์
ที่สมเหตุสมผลแก่ผ้ ูสอบบัญชีในการให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุปเกี่ยวกับประชากรนั้น22

21
22

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 5-10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520
“การวิเคราะห์เปรียบเทียบ” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี”
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เรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อข้ อจํากัดสืบเนื่องในการสอบบัญชี
ก51. ในกรณีของสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ บางประการหรือเรื่องบางเรื่อง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากข้ อจํา กัดสืบเนื่ องที่มีต่อความสามารถของผู้ สอบบัญ ชีในการตรวจพบการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญมีนัยสําคัญอย่างมาก สิ่งที่ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้
หรือเรื่องบางเรื่องดังกล่าวรวมถึง
•
การทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหารระดับสูง หรือการสมรู้ร่วมคิด
ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ในรายละเอียดเพิ่มเติม
•
ความมีอยู่ จริงและความครบถ้ วนของความสัมพันธ์และรายการบัญชีของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55023 ในรายละเอียดเพิ่มเติม
•
การไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 25024 ใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
•
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจทําให้ กจิ การไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องได้
ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 57025 ในรายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องระบุวิธกี ารตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ของข้ อจํากัดสืบเนื่อง
ก52. ข้ อจํากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี ทําให้ มีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ีการแสดงข้ อมูลที่
ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ นสาระสํา คัญ บางประการในงบการเงิน อาจไม่ ถูก ตรวจพบ แม้ ว่า
การตรวจสอบจะได้ มีการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี อย่ างเหมาะสม
แล้ วก็ตาม ด้ วยเหตุน้ ีการตรวจพบในภายหลังถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คัญ ในงบการเงิน ซึ่ ง เกิด จากการทุจ ริต หรือข้ อผิด พลาดนั้ น ไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึง
การไม่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ข้ อจํากัดสืบเนื่องของ
การสอบบัญชีไม่ใช่ข้ออ้ างของผู้สอบบัญชีในการยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ม่น่าเชื่อถือ
การที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่น้ัน พิจารณาได้ จาก
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ ภายใต้ สถานการณ์น้ัน ๆ ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ไี ด้ รับซึ่งเป็ นผลมาจากวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ดังกล่าว และความเหมาะสมของ
รายงานของผู้สอบบัญชีโดยประเมินจากหลักฐานดังกล่ าวประกอบกับวัตถุประสงค์โดยรวม
ของผู้สอบบัญชี

23
24
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดําเนินงานต่อเนื่อง”
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การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ลักษณะของมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก53. มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดมาตรฐานของการทํางานของผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยรวมของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชี
ตลอดจนข้ อพิจารณาเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการนําความรับผิดชอบดังกล่ าว
ไปปฏิบัติกบั เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ก54. ขอบเขต วันถือปฏิบัติ และข้ อจํากัดโดยเฉพาะ ในการนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ง
ไปใช้ ได้ อธิบายไว้ อย่างชัดเจนในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตให้
นํามาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้ ก่อนวันถือปฏิบัติท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนั้น เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
ก55. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ สอบบัญ ชี อาจต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ ลบล้ างกฎหมาย
หรือข้ อบังคับที่กาํ กับดูแลการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีท่กี ฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่ าว
แตกต่ างจากมาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ
จะไม่ถอื ว่าเป็ นการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ก56. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก57. มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบในภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบัญ ชีใ นภาครัฐ อาจได้ รับ ผลกระทบจากข้ อ บัง คับ ทางการสอบบัญ ชี หรือ จาก
ภาระหน้ าที่ท่มี ีต่อหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหน่ วยงานที่มีอาํ นาจอื่น (เช่ น
กฎกระทรวง ข้ อกําหนดตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติแห่งสภานิติบัญญัติ) ซึ่งอาจครอบคลุม
ขอบเขตที่กว้ างกว่ าการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นนี้ไม่ ได้ อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี แต่ อาจถูกกําหนดในแนวปฏิบัติท่ี
พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ
เนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก58. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และข้ อกําหนด (ข้ อกําหนดได้ ถูกแสดงในมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยใช้ คาํ ว่า “ต้ อง”) มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับประกอบด้ วยแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องใน
รูปแบบของการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่น นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงคํานําซึ่งมีบริบทเกี่ยวกับ
การทําความเข้ าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและคําจํากัดความ ดังนั้น
เนื้อความทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ ละฉบับจึงเกี่ยวข้ องกับการทําความเข้ าใจ
วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและการนําข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนั้นไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
30

TSA 200

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก59. ในกรณีท่จี าํ เป็ น การนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นจะให้ คาํ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดนั้น การนําไปปฏิบัติ
และคําอธิบายอื่นอาจ
•
อธิบายให้ ชัดเจนขึ้นว่า ข้ อกําหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่จะครอบคลุม
เรื่องใดบ้ าง
•
ให้ ตัวอย่างนโยบายและวิธปี ฏิบัติท่อี าจเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
แม้ ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นข้ อกําหนด แต่กเ็ กี่ยวข้ องกับการนําข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นอาจให้ ข้อมูล
เบื้องหลังความเป็ นมาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี
ก60. ภาคผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่น วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย
ในการใช้ ของภาคผนวกได้ อธิบายไว้ ในเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง หรือใน
หัวข้ อและคํานําของภาคผนวกเอง
ก61. คํานํา อาจรวมถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น คําอธิบายเกี่ยวกับ
•
วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ตลอดจนคําอธิบายว่า
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นั้ น เกี่ย วข้ อ งกับ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ อื่น ๆ
อย่างไร
•
สาระสําคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
•
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละบุ ค คลอื่น ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ เนื้ อหาของ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
•
บริบทที่ใช้ ในการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
ก62. มาตรฐานการสอบบัญชีอาจมีหัวข้ อ “คําจํากัดความ” คําจํากัดความ คือคําอธิบายความหมาย
ของคําศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี คําจํากัดความดังกล่าวมีไว้ เพื่อช่วยให้ การนํา
มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติและการตีความมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และไม่ได้ มีเจตนาที่จะลบล้ างคําจํากัดความที่อาจกําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ไม่ว่า
จะเป็ นในทางกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือเรื่องอื่น ๆ คําศัพท์ดังกล่าวจะมีความหมายเดียวกันใน
มาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ก63. ในกรณีท่เี หมาะสม ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมโดยเฉพาะสําหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กและ
หน่ ว ยงานภาครั ฐจะอยู่ ใ นการนํา ไปปฏิบั ติ แ ละคํา อธิบ ายอื่น ของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยในการนําข้ อกําหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
ไปปฏิบัติในการตรวจสอบกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่ได้ จาํ กัด
หรือลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการนําข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
ไปปฏิบัติและในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
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ข้ อพิจารณาโดยเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก64. ในการระบุข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก “กิจการขนาดเล็ก” หมายถึง
กิจการที่โดยปกติมีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น
(ก) ความเป็ นเจ้ าของและการบริหารรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลจํานวนน้ อย (มักเป็ นเจ้ าของคนเดียว
ไม่ ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือเป็ นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็ นเจ้ าของกิจการโดยที่เจ้ าของ
มีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้ อง) และ
(ข) ข้ อใดข้ อหนึ่งหรือหลายข้ อจากข้ อต่อไปนี้
(1) มีรายการที่ตรงไปตรงมาหรือไม่ซับซ้ อน
(2) มีการบันทึกบัญชีไม่ซับซ้ อน
(3) มีจาํ นวนสายงานธุรกิจน้ อยและมีจาํ นวนผลิตภัณฑ์น้อยภายในสายงานธุรกิจ
(4) มีการควบคุมภายในน้ อย
(5) มีระดับชั้นของผู้บริหารน้ อยและผู้บริหารรับผิดชอบการควบคุมในวงกว้ าง หรือ
(6) มีบุคลากรน้ อย หลายคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในวงกว้ าง
ลักษณะเชิงคุณภาพข้ างต้ นนี้ไม่ได้ ครอบคลุมลักษณะเชิงคุณภาพโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ ใช่
ลักษณะเชิงคุณภาพของกิจการขนาดเล็กโดยเฉพาะ และกิจการขนาดเล็กไม่จาํ เป็ นต้ องมีลักษณะ
เชิงคุณภาพข้ างต้ นนี้ครบทุกข้ อ
ก65. ข้ อพิจารณาโดยเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็กที่รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้ ถูกพัฒนา
เริ่มแรกจากกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ข้ อพิจารณาบางเรื่อง
อาจมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีขนาดเล็ก
ก66. มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงเจ้ าของกิจการขนาดเล็กซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ในแต่ละวันว่า “เจ้ าของที่มีอาํ นาจจัดการ”
วัตถุประสงค์ทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก67. มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมีหนึ่งวัตถุประสงค์หรือหลายวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็ นตัวเชื่อมโยง
ระหว่ างข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีน้ันกับวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ ละฉบับมุ่งเน้ นให้ ผ้ ู สอบบัญชีได้ ผลลัพธ์ตามที่
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นต้ องการ ในขณะเดียวกันก็มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะ
ช่วยผู้สอบบัญชีใน
•
การทําความเข้ าใจว่าต้ องทําสิ่งใดให้ สาํ เร็จลุล่วง และในกรณีท่จี าํ เป็ น วิธกี ารที่เหมาะสม
ในการทําเช่นนั้น และ
•
การตัดสินใจว่าต้ องทําสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ในสถานการณ์
นั้น ๆ ของการตรวจสอบ
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ก68. ผู้สอบบัญชีต้องเข้ าใจวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับในบริบทของ
วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ ละข้ อขึ้นอยู่ กับข้ อจํากัดสืบเนื่องของการ
สอบบัญชี เช่นเดียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
ก69. ในการใช้ วัตถุประสงค์ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการสอบบัญชี
ทั้งนี้เนื่องจาก ดังเช่นที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ก53 มาตรฐานการสอบบัญชีในบางกรณีจะเกี่ยวข้ องกับ
ความรับผิดชอบทั่วไป และในกรณีอ่นื จะเกี่ยวข้ องกับการนําความรับผิดชอบเหล่านั้นไปปฏิบัติ
กับเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ดํารงไว้ ซ่ึงทัศนคติในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจําเป็ นในทุกขั้นตอนของ
การวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ไม่ได้ ถูกกล่าวซํา้ ในรูปของข้ อกําหนดในมาตรฐาน
การสอบบัญชีแต่ละฉบับอีก ในระดับที่ลึกลงไป มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และ 330
กล่ าวถึงวัตถุประสงค์และข้ อกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และความรับผิดชอบ
ในการออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่ อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
ดังกล่าวตามลําดับ วัตถุประสงค์และข้ อกําหนดดังกล่าว จะถูกนําไปปฏิบัติตลอดการตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับที่กล่าวถึงเรื่องโดยเฉพาะเจาะจงในการสอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540) อาจขยายความถึงเรื่องที่ว่าจะนําวัตถุประสงค์และข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชีอ่นื เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และ 330 ไปใช้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับ เนื้ อ หาของมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉบับ นั้ น อย่ า งไร แต่ จะไม่ กล่ าวซํา้ ดังนั้น
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ผู้สอบบัญชีต้อง
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย
การใช้ วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้ องการวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21(ก))
ก70. ข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื่อช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้
ดังนั้นการนําข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชี
จึงเป็ นเกณฑ์ท่เี พียงพอให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสถานการณ์ของงานตรวจสอบแตกต่างกันไปอย่างมากและมาตรฐานการสอบบัญชี
ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์เหล่านั้นได้ ท้งั หมด ผู้สอบบัญชีจึงต้ องรับผิดชอบในการกําหนด
วิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบ อาจมีเรื่องบางเรื่องที่ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
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การใช้ วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21(ข))
ก71. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่าง
เพียงพอแล้ วหรือไม่ในบริบทของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ดังนั้นหากผู้สอบบัญชี
สรุปว่าหลักฐานการสอบบัญชีไม่เพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธกี ารข้ อใดข้ อหนึ่ง
หรือหลายข้ อต่อไปนี้เพื่อให้ บรรลุข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 21(ข)
•
ประเมินว่าได้ รับหรือจะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ หรือไม่
•
ขยายการตรวจสอบในการนําข้ อกําหนดหนึ่งข้ อหรือหลายข้ อไปปฏิบัติ หรือ
•
ใช้ วิธกี ารอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าจําเป็ นในสถานการณ์น้ัน ๆ
ในกรณีท่ีค าดว่ า ไม่ มีข้ อ ใดข้ า งต้ น สามารถกระทํา ได้ ห รื อ เป็ นไปได้ ใ นสถานการณ์น้ั น ๆ
ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอและมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี ก าํ หนดให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาผลกระทบต่ อ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ
ต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ เสร็จสิ้น
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก72. ในบางกรณี มาตรฐานการสอบบัญชี (และข้ อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนั้น) อาจไม่เกี่ยวข้ องในสถานการณ์น้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จะไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 61026
ก73. ในมาตรฐานการสอบบัญ ชี ท่ีเกี่ยวข้ อง อาจมีข้อกําหนดที่มีเงื่อนไข ข้ อกําหนดดั งกล่ าวจะ
เกี่ยวข้ องเมื่อสถานการณ์ท่ีได้ คาดการณ์ไว้ ในข้ อกําหนดนั้ นเกิดขึ้นและเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้น
โดยทั่วไป เงื่อนไขของข้ อกําหนดจะมีท้งั ที่ชัดแจ้ งหรือโดยนัย ตัวอย่างเช่น
•
ข้ อกําหนดที่ให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
หากมีการจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ27 ข้ อกําหนดดังกล่าวเป็ นข้ อกําหนดที่มีเงื่อนไข
ชัดแจ้ ง
•
ข้ อกําหนดที่ให้ ส่ ือสารเกี่ยวกับจุ ดอ่อนที่สาํ คัญของการควบคุมภายในที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล28 ซึ่งขึ้นอยู่กบั ความมีอยู่จริงของจุดอ่อนที่
26
27

28

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลและผู้บริหารของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 9
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สําคัญที่พบดังกล่ าว และข้ อกําหนดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง29 ซึ่งขึ้นอยู่กบั การที่แม่บทนั้นกําหนดให้
หรื อ อนุ ญ าตให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดัง กล่ า ว ข้ อกํา หนดดั ง กล่ า วเป็ นข้ อ กํา หนดที่มี
เงื่อนไขโดยนัย
ในบางกรณี ข้ อกําหนดอาจแสดงอยู่ ในลักษณะที่เป็ นเงื่อนไขตามกฎหมายหรือข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจถูกกําหนดให้ ถอนตัวจากงานตรวจสอบบัญชี หากการ
ถอนตัวนัน้ สามารถกระทําได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผู้สอบบัญชีอาจถูก
กําหนดให้ กระทําบางเรื่อง เว้นแต่เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับ การอนุญาต
หรือการห้ ามตามกฎหมายหรือข้ อบังคับอาจมีลักษณะที่ชัดแจ้ งหรือโดยนัย ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั แต่ละ
ประเทศ
การไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก74. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กล่าวถึงข้ อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในสถานการณ์
พิเศษที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง30 มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ กาํ หนด
ให้ ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น
การไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก75. การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ หรือไม่น้ันเป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชี ดุลยพินิจดังกล่าวเป็ นผลของการใช้ วิธกี ารตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชี และการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่และจําเป็ นต้ องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ในสถานการณ์ของ
การตรวจสอบนั้นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้นสถานการณ์
ที่อาจทําให้ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงสถานการณ์ท่ี
•
ขัดขวางไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องของมาตรฐานการสอบบัญชี
•
เป็ นเหตุให้ ไม่ สามารถกระทําได้ หรือเป็ นไปไม่ ได้ ท่ีผ้ ูสอบบัญชีจะใช้ วิธีการตรวจสอบ
เพิ่มเติมหรือได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมที่เห็นว่าจําเป็ น จากการใช้ วัตถุประสงค์
ตามย่อหน้ าที่ 21 ตัวอย่างเช่น เกิดจากข้ อจํากัดเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีท่สี ามารถ
หาได้

29

30

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้ อควรพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ”
ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที่ 12
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ก76. เอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบที่เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 230 และข้ อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องอื่น เป็ นหลั กฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้ สอบบัญชีในการได้ มาซึ่งข้ อสรุปเกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี แม้ ว่าผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นที่จะต้ องจดบันทึก
แยกไว้ ต่างหาก (ดังเช่น ในแบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบ) ว่าได้ บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง
แล้ วก็ตาม เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะช่ วยผู้ สอบบัญ ชี
ในการประเมินว่าการไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ าวนั้นได้ ขัดขวางผู้สอบบัญชีไม่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่
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