รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ชื่อวิชา

การสอบบัญชี 1

ขอบเขตของวิชา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบ
บัญ ชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบบัญ ชีที่สำคัญ ในงบการเงิน ได้แก่
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้รวมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
สอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้วย

หัวข้อและเนื้อหา
แม่บท (ปรับปรุง)

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานของ แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
วิชาชีพสอบบัญชี

หลักการโดยทั่วไปและความรับผิดชอบ
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติงาน มาตรฐานการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบ สอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบของ รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
ทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
หลักฐานการสอบบัญชี

เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายและประเภท
ของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ทั้ ง ในด้ า น
กฎหมายและด้านบัญชี รวมถึงวิธีการและ
เทคนิค ที ่ด ีใ นการรวบรวมหลัก ฐานการ
สอบบัญ ชี ตลอดจนหลั กการของวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ใช้ในการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี
รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี –
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก
รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการ
สอบบัญชีครั้งแรก
รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
รหัส 540 (ปรับปรุง) การตรวจสอบประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
รหัส 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนือ่ ง
รหัส 580 หนังสือรับรอง
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หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีที่สำคัญ
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ มาตรฐานการสอบบัญชีตา่ งๆที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆในงบการเงิน
เหมาะสม รวมถึ ง ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
- การตรวจสอบสินทรัพย์ เช่น เงินสด สำหรั บ การตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น
เงิ น ฝากธนาคาร ลู ก หนี้ ก ารค้ า ส่วนของผู้ถอื หุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การตรวจสอบหนี้สิน เช่น เจ้าหนี้
การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืม
- การตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้น
- การตรวจสอบรายได้ และ
- การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง หลั ก พื้ น ฐานในการ มาตรฐานการสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบ รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมิน
สารสนเทศที่ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ป ระมวลผล
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ข้ อ มู ล การประเมิ น ความเสี่ ย งและการ
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ใน
โดยการทำความเข้าใจกิจการและ
ระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดย
สภาพแวดล้อมของกิจการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี
รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผูส้ อบบัญชีในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้
บริการขององค์กรอื่น
หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง
การสอบบัญชีทปี่ ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ
บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและ
ตรวจสอบบัญชี
บทที่ 2 การตรวจสอบกรณีกิจการใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและ
การประเมินความเสี่ยง
บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการ
ประเมินความเสี่ยง
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