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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230
เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
วันถือปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ และหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย

1
2-3
4
5
6
7
8-13
14-16

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ และหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ภาคผนวก ข้ อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น

ก1
ก2-ก20
ก21-ก24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน
การสอบบัญ ชี รหัส 200 “วัต ถุประสงค์โดยรวมของผู้ ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการจัดทํา
เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในการตรวจสอบงบการเงิน ภาคผนวกกล่าวถึงมาตรฐาน
การสอบบัญ ชี ฉบั บอื่นที่มีข้อกําหนดและแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลั กฐาน
ข้ อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่ได้ จาํ กัด
การนํา มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไปปฏิบัติ กฎหมายหรื อ ข้ อ บังคั บ อาจมีข้อ กํา หนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
2.

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องฉบับอื่น ให้
(ก) หลั ก ฐานที่แ สดงถึง เกณฑ์ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ สรุ ป เกี่ย วกับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี1 และ
(ข) หลักฐานที่แสดงว่าได้ มีการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

3.

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีวัตถุประสงค์อ่นื หลายประการ ซึ่งรวมถึง
•
ช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
•
ช่วยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล กําหนดแนวทาง
และควบคุมดูแลงานตรวจสอบ และปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการสอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2202
•
ช่วยให้ สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่องานที่ทาํ ได้
เก็บรักษาบันทึกของเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบในอนาคต
•
ช่วยให้ สามารถปฏิบัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพและตรวจทานได้ ตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 13 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2204

1

2
3

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 11
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 15-17
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 32-33, 3538 และ 48
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 2
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•

ช่วยให้ สามารถปฏิบัติการตรวจทานโดยหน่วยงานภายนอกได้ ตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย
หรือข้ อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้ อง

วันถือปฏิบตั ิ
4.

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

5

TSA 230

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานที่เป็ น
(ก) บันทึกที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์ในการได้ มาซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี
และ
(ข) หลักฐานที่แสดงว่าได้ มีการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

คําจํ ากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ หมายถึง บันทึกของวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ หลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องที่ได้ รับ และข้ อสรุปที่ได้ จากผลการตรวจสอบ (บางครั้งอาจใช้ คาํ
ว่า “กระดาษทําการ”)
(ข) แฟ้ มงานตรวจสอบ หมายถึง แฟ้ มหนึ่งแฟ้ มหรือมากกว่า หรือสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นหนึ่ง
สื่อหรือมากกว่ า โดยอยู่ในรูปแบบเอกสารหลักฐานหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้
จัดเก็บข้ อมูลเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) ผู้สอบบัญชีท่มี ีประสบการณ์ หมายถึง บุคคลคนหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลภายในหรือ
ภายนอกสํานักงาน) ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความเข้ าใจ
อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
(1) กระบวนการการตรวจสอบ
(2) มาตรฐานการสอบบัญชีและข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่กจิ การดําเนินธุรกิจอยู่ และ
(4) ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมของกิจการ

ข้อกําหนด
การจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที
7.

ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับวิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้และหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั
รูปแบบ เนื้อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
8.

ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์และไม่ เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบนั้ นมาก่ อน สามารถเข้ าใจเรื่ องต่ อไปนี้ ได้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก5 และ ก16-ก17)
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(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6-ก7)
(ข) ผลของวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ และหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ และ
(ค) เรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ข้ อสรุปที่ได้ จากเรื่องดังกล่าว และ
ดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพที่สาํ คั ญที่ใช้ เพื่ อให้ ได้ ข้อสรุป ดังกล่ าว (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ ก8-ก11)
9.

ในการบันทึกลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ ผู้สอบบัญชีต้องบันทึก
(ก) ชื่อหรือลักษณะเฉพาะของรายการต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ ที่ถูกทดสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก12)
(ข) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและวันที่ท่งี านดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และ
(ค) ผู้สอบทานงานตรวจสอบ วันที่และขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)

10. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแล และบุคคลอื่น รวมถึงลักษณะของเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่ได้ ปรึกษาหารือตลอดจน
วันที่และบุคคลที่ได้ ปรึกษาหารือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14)
11. หากผู้สอบบัญชีพบข้ อมูลที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อสรุปขั้นสุดท้ ายของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องที่
สําคัญ ผู้ สอบบัญชี ต้องบันทึกว่ าผู้ สอบบัญชี ไ ด้ ดําเนิ นการกับความไม่ สอดคล้ องดังกล่ า ว
อย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)
การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
12. ในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องข้ อใดข้ อหนึ่งในมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกว่าใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
ที่เป็ นทางเลือกอย่างไรเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของข้ อกําหนดนั้น และเหตุผลของการไม่
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18-ก19)
เรือ่ งทีเ่ กิดขึ้นภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
13. ในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีใช้ วิธกี ารตรวจสอบใหม่หรือวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม
หรือได้ มาซึ่งข้ อสรุปใหม่ ภายหลั งวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทึก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
(ก) สถานการณ์ท่พี บ
(ข) วิธกี ารตรวจสอบใหม่หรือวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมที่ใช้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
และข้ อสรุปที่ได้ ตลอดจนผลกระทบของข้ อสรุปดังกล่าวต่อรายงานของผู้สอบบัญชี และ
(ค) วั น ที่แ ละบุ ค คลที่ป รั บ เปลี่ ย นเอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบ อัน เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนวันที่และบุคคลที่สอบทานการปรับเปลี่ยนนั้น
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การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย
14. ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในแฟ้ มงานตรวจสอบ และ
ดําเนินการให้ กระบวนการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ ายเสร็จสมบูรณ์อย่างทันท่วงที
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก22)
15. หลังจากการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ ายเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ผู้สอบบัญชีต้องไม่ลบ
หรื อ ทิ้ง เอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบใด ๆ ก่ อ นวั น สิ้น สุด ระยะเวลาการเก็บ รั ก ษา
เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
16. ในสถานการณ์ท่นี อกเหนือจากที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 13 ที่ผ้ ูสอบบัญชีเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ อง
ปรับเปลี่ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่มีอยู่ หรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานของงาน
ตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที่การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ ายเสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ผู้ สอบบัญ ชีต้ องบันทึกเรื่ องต่ อไปนี้ โดยไม่ ต้องคํา นึงถึงลักษณะของการปรับ เปลี่ยนหรือ
การเพิ่มเติมดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24)
(ก) เหตุ ผ ลโดยเฉพาะเจาะจงในการปรั บ เปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม เติ ม เอกสารหลั ก ฐานของ
งานตรวจสอบ และ
(ข) วันที่และบุคคลที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ตลอดจน
วันที่และบุคคลที่สอบทานการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมนั้น
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก1. การจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่ม
คุณภาพของการตรวจสอบ และช่วยให้ การสอบทานและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้ รับและข้ อสรุปที่ได้ เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิผลก่อนที่รายงานของผู้ สอบบัญชีจะเสร็จสิ้น
เอกสารหลักฐานที่จัดทําขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีความถูกต้ องน้ อยกว่า
เอกสารหลักฐานที่จัดทําขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น
เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับวิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้และหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั
รูปแบบ เนื้อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก2. รูปแบบ เนื้อหาและขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัย เช่น
•
ขนาดและความซับซ้ อนของกิจการ
•
ลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้
•
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ จากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
•
ความสําคัญของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
•
ลักษณะและขอบเขตของข้ อยกเว้ นที่พบ
•
ความจําเป็ นที่จะต้ องบันทึกข้ อสรุปหรือเกณฑ์ในการได้ มาซึ่งข้ อสรุป ซึ่งไม่สามารถระบุ
ได้ ทนั ทีจากเอกสารหลักฐานของงานที่ทาํ หรือหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
•
วิธกี ารและเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้
ก3. เอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบอาจถู ก บั น ทึ ก บนกระดาษหรื อ บนสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อบันทึกข้ อมูลอื่น ตัวอย่างของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบรวมถึง
•
แนวการสอบบัญชี
•
การวิเคราะห์
•
บันทึกประเด็นต่าง ๆ
•
สรุปเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
•
หนังสือยืนยันและหนังสือรับรอง
•
รายการเพื่อตรวจสอบ
•
จดหมายโต้ ตอบ (รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
ผู้สอบบัญชีอาจรวมสรุปย่ อหรือสําเนาข้ อมูลเอกสารของกิจการ (ตัวอย่ างเช่ น สัญญาและ
ข้ อตกลงที่สาํ คัญและเฉพาะเจาะจง) เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบไม่ได้ ทดแทนรายการบันทึกทางบัญชีของ
กิจการ
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ก4. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมกระดาษทําการและงบการเงินฉบับร่างที่ถูกเปลี่ยนแทนแล้ ว บันทึกที่
แสดงให้ เห็นถึงความคิดที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือความคิดเริ่มแรก สําเนาชุดก่อน ๆ ของเอกสารที่
ได้ รับการแก้ ไขข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์หรือข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ แล้ ว และสําเนา
ของเอกสารต่าง ๆ ไว้ ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
ก5. คําอธิบายที่เป็ นวาจาของผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ ใช่ หลักฐานที่เพียงพอสําหรับงานที่
ผู้สอบบัญชีได้ ทาํ หรือข้ อสรุปที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ แต่อาจใช้ อธิบายข้ อมูลในเอกสารหลักฐานของ
งานตรวจสอบ หรือทําให้ ข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความชัดเจนขึ้น
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8(ก))
ก6. โดยหลั ก การแล้ ว การปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ จะทํา ให้
เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ มาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับอื่นมีข้อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารนํา มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไปปฏิบั ติ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ท่ีเ ฉพาะของ
มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับอื่นเหล่ านั้ นมีความชัดเจนขึ้น ข้ อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่ได้ จาํ กัดการนํามาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ การไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับใดฉบับหนึ่งนั้น ไม่ได้ เป็ นการชี้แนะว่าไม่ต้องจัดทําเอกสารหลักฐานเพื่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น
ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้ หลักฐานที่แสดงว่าการตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นหรือไม่สามารถกระทําได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะ
บันทึกทุกเรื่องที่พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ ในการตรวจสอบหนึ่ง ๆ
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามเรื่องต่าง ๆ แยกไว้ ต่างหาก
(ดังเช่นในรายการเพื่อตรวจสอบ) หากเอกสารที่อยู่ ในแฟ้ มงานตรวจสอบแสดงให้ เห็นถึง
การปฏิบัตติ ามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น
•
การมีแผนการตรวจสอบที่มีการบันทึกไว้ อย่างเพียงพอ แสดงให้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้
วางแผนการตรวจสอบแล้ ว
•
การมีหนังสือตอบรับงานที่ลงลายมือชื่อแล้ วในแฟ้ มงานตรวจสอบ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้สอบบัญชีได้ เห็นชอบกับข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแล (ถ้ ามี) แล้ ว
•
รายงานของผู้สอบบัญชีท่มี ีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
แสดงให้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขภายใต้ สถานการณ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ ว

10

TSA 230

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•

สําหรับข้ อกําหนดที่ต้องนําไปปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดดังกล่าวอาจแสดงให้ เห็นในแฟ้ มงานตรวจสอบได้ หลายวิธี
o

o

ตัวอย่างเช่น การบันทึกการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
อาจไม่ได้ ถูกบันทึกเฉพาะเจาะจง แต่กระนั้น เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
อาจให้ หลักฐานที่แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงวิธกี ารตรวจสอบ
โดยเฉพาะที่ใช้ เพื่อยืนยันความถูกต้ องของคําตอบของผู้บริหารต่อข้ อซักถามของ
ผู้สอบบัญชี
ในทํานองเดียวกัน การที่ผ้ ูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบใน
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีน้ัน อาจแสดงให้ เห็นได้ หลายวิธใี นเอกสารหลักฐาน
ของงานตรวจสอบ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่ วมของ
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบอย่างทันท่วงที
เช่น การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในกลุ่มตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 3155

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญและการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํ คัญที่
เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8(ค))
ก8. การพิจารณาความสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้ องอาศัยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสถานการณ์
อย่างมีหลักเกณฑ์ ตัวอย่างของเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญรวมถึง
•
เรื่องต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315)6
•
ผลของวิธกี ารตรวจสอบแสดงให้ เห็นว่า (ก) งบการเงินอาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ หรือ (ข) มีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับเปลี่ยนความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีประเมินไว้ และการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงดังกล่าวของผู้สอบบัญชี
•
สถานการณ์ท่เี ป็ นเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความยุ่งยากมากในการนําวิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ น
ไปปฏิบตั ิ
•
เรื่องที่พบที่อาจเป็ นเหตุให้ มีการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการเพิ่ม
วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี

5

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 4(จ)
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ก9. ปัจจัยสําคัญในการพิจารณารูปแบบ เนื้อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ คือขอบเขตของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล การบันทึกการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํ คัญที่ใช้
ช่วยอธิบายข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีและสนับสนุนคุณภาพของดุลยพินิจนั้น เรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
ดังกล่าวเป็ นที่สนใจโดยเฉพาะแก่ผ้ ูท่รี ับผิดชอบในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
รวมถึงผู้ท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งต่ อ ๆ ไป เมื่อสอบทานเรื่ องต่ าง ๆ ที่มีความสําคัญ
ต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น การสอบทานย้ อนหลังของประมาณการทางบัญชี)
ก10. ในกรณีท่ีเรื่องต่าง ๆ และการใช้ ดุลยพินิจมีความสําคัญ ตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมที่จ ะจัด ทํา เอกสารหลัก ฐานของงานตรวจสอบเกี่ย วกับ การใช้ ดุล ยพินิจ เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 8 รวมถึง
•
เหตุผลของข้ อสรุปของผู้สอบบัญชี เมื่อข้ อกําหนดระบุว่าผู้สอบบัญชี “ต้ องพิจารณา”
ข้ อมูล หรือปั จ จัย บางประการ และการพิจารณานั้ น มีค วามสํา คัญ ในบริบทของงาน
ตรวจสอบนั้น
•
เกณฑ์ในการได้ มาซึ่งข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ใช้
ดุล ยพินิจ ที่ข้ ึน อยู่ กับ ความเห็น ส่ว นบุค คล (ตัว อย่ า งเช่ น ความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญ)
•
เกณฑ์ ใ นการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ สรุ ป ของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ความแท้ จ ริ ง ของเอกสาร
เมื่อสถานการณ์ท่ีพบระหว่ างการตรวจสอบเป็ นเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่ าเอกสารนั้น
อาจไม่ ใช่ เอกสารที่แท้ จริง และได้ มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพิ่มเติม (เช่น การใช้
ผู้เชี่ยวชาญหรือการขอคํายืนยันอย่างเหมาะสม)
ก11. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การจัดทําและเก็บบทสรุป (บางครั้งเรียกว่า บันทึกการเสร็จสิ้น
การตรวจสอบ) ไว้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของเอกสารหลัก ฐานของงานตรวจสอบนั้ น มีป ระโยชน์
บทสรุปดังกล่าวอธิบายเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่พบระหว่างการตรวจสอบและการดําเนินการกับ
เรื่องนั้น หรือรวมถึงการอ้ างอิงไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้ องซึ่งกล่าวถึงเรื่อง
ดัง กล่ า ว บทสรุป อาจช่ ว ยให้ ก ารสอบทานและการตรวจทานเอกสารหลัก ฐานของงาน
ตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบที่มี
ขนาดใหญ่และซับซ้ อน นอกจากนี้ การจัดทําบทสรุปดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ อีกทั้งยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องข้ อใดข้ อหนึ่งหรือไม่ จาก
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ และข้ อสรุปที่ได้ ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้
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การระบุรายการต่าง ๆ หรือเรือ่ งต่าง ๆ ทีถ่ กู ทดสอบและการระบุผจู ้ ดั ทําและผูส้ อบทาน (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ 9)
ก12. การบั น ทึกชื่ อ หรื อลั ก ษณะเฉพาะมี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลายประการ ตั ว อย่ า งเช่ น ช่ ว ยให้ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถชี้แจ้ งอธิบายต่องานที่ทาํ ได้ และช่ วยให้ ง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงของข้ อยกเว้ นหรื อความไม่ สอดคล้ องต่ าง ๆ การระบุ ช่ือหรื อลักษณะเฉพาะจะ
แตกต่างกันตามลักษณะของวิธกี ารตรวจสอบและรายการหรือเรื่องที่ถูกทดสอบ ตัวอย่างเช่น
•
สําหรั บการทดสอบรายละเอียดของใบสั่งซื้อที่ออกโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจระบุ
เอกสารที่ถูกเลือกเพื่อการทดสอบตามวันที่และเลขที่เฉพาะเจาะจงของใบสั่งซื้อ
•
สําหรับวิธกี ารตรวจสอบที่ต้องเลือกหรือสอบทานรายการทั้งหมดที่มียอดสูงกว่าจํานวน
ที่กาํ หนดไว้ จากประชากรใดประชากรหนึ่ง ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกขอบเขตของวิธีการ
ตรวจสอบและระบุประชากรนั้น (ตัวอย่างเช่น รายการในสมุดรายวันทั้งหมดที่มียอด
สูงกว่าจํานวนที่กาํ หนด)
•
สําหรับวิธีการตรวจสอบที่ต้องสุ่มตัวอย่างอย่างเป็ นระบบจากเอกสาร ผู้สอบบัญชีอาจ
ระบุเอกสารที่ถูกเลือก โดยการบันทึกแหล่งที่มาของเอกสาร จุดเริ่มต้ นและช่วงของการ
สุ่มตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่ น ตัวอย่างอย่างเป็ นระบบของรายงานการขนส่งสินค้ า ถูกเลือก
จากบันทึกข้ อมูลการขนส่งสินค้ า สําหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30
กันยายน โดยเริ่มจากรายงานเลขที่ 12345 และเลือกทุก ๆ รายงานที่ 125)
•
สําหรับวิธกี ารตรวจสอบที่ต้องสอบถามบุคลากรที่เฉพาะเจาะจงของกิจการ ผู้สอบบัญชี
อาจบันทึกวันที่ท่ที าํ การสอบถาม ชื่อและตําแหน่งงานของบุคลากรผู้น้ันของกิจการ
•
สํา หรั บ วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์ ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจบั น ทึ ก กระบวนการหรื อ เรื่ อ งที่ ไ ด้
สังเกตการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว สถานที่
และวันที่ท่ที าํ การสังเกตการณ์
ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีสอบทานงานตรวจสอบที่ทาํ โดยการ
สอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ7 ข้ อกําหนดที่ให้ บันทึกว่าใครเป็ นผู้สอบทานงาน
ตรวจสอบที่ทาํ ไม่ ได้ หมายความว่ ากระดาษทําการแต่ ละแผ่นต้ องแสดงให้ เห็นถึงหลักฐาน
ของการสอบทาน อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดดังกล่าวหมายถึงการบันทึกว่างานตรวจสอบอะไร
ที่ถูกสอบทาน ใครเป็ นผู้สอบทานงานดังกล่าว และวันที่ท่สี อบทานงานดังกล่าว

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 17
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เอกสารหลักฐานของการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแล และบุคคลอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก14. เอกสารหลักฐานไม่ได้ จาํ กัดอยู่ท่บี ันทึกต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่อาจรวมถึง
บันทึกที่เหมาะสมอื่น เช่น รายงานการประชุมที่จัดทําขึ้นโดยบุคลากรของกิจการและเห็นชอบ
โดยผู้สอบบัญชี บุคคลอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญอาจรวมถึง
บุคลากรอื่นภายในกิจการ และบุคคลภายนอกกิจการ เช่น บุคคลที่ให้ คาํ แนะนําด้ านวิชาชีพ
แก่กจิ การ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการกับความไม่สอดคล้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก15. ข้ อกําหนดที่ให้ บันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ ดาํ เนินการอย่างไรกับความไม่ สอดคล้ องกันในข้ อมูล
ไม่ได้ หมายความว่ าผู้สอบบัญชีต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่ไม่ ถูกต้ องหรือที่ถูกเปลี่ยน
แทนแล้ ว
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก16. โดยทั่วไป เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กมีขอบเขต
น้ อยกว่ าเอกสารหลักฐานสํา หรับการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ในกรณีของ
การตรวจสอบที่ผ้ ูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบเป็ นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด
เอกสารหลักฐานจะไม่รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจําเป็ นต้ องบันทึกเพื่อแจ้ งหรือสั่งงานแก่สมาชิก
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือเพื่อแสดงถึงหลักฐานของการสอบทานโดยสมาชิกคนอื่น
ในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ไม่มีเรื่องที่จะต้ องบันทึกเกี่ยวกับการปรึกษาหารือหรือการควบคุมดูแล
ในกลุ่ม) อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดใน
ย่อหน้ าที่ 8 เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่สามารถเข้ าใจได้ โดย
ผู้สอบบัญชีท่มี ีประสบการณ์ เพราะเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกสอบทานโดย
บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อ่นื
ก17. ในการจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการขนาดเล็กอาจพบว่า
การบันทึกเรื่องต่ าง ๆ ของการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยกันในเอกสารหลักฐานเดียวกัน และมี
การอ้ างอิงไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมนั้นมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่ างของเรื่องต่ าง ๆ ที่อาจบันทึกรวมอยู่ด้วยกันในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กรวมถึง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการควบคุมภายในของธุรกิจนั้น กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวม
และแผนการตรวจสอบ ความมีสาระสําคัญตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3208
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ เรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่พบระหว่างการตรวจสอบ และข้ อสรุปที่ได้
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
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การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก18. ข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื่อช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้
ดั ง นั้ น มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ก ํา หนดให้ ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดแต่ ล ะข้ อ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
สถานการณ์ของการตรวจสอบ ยกเว้ นในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ
ก19. ข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ เอกสารหลั ก ฐานใช้ กั บ ข้ อ กํา หนดที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ น้ั น ๆ
ข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้ อง9 ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีท้ังฉบับไม่ เกี่ยวข้ อง (ตัวอย่ างเช่ น ถ้ ากิจการไม่ มีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 61010 จะไม่เกี่ยวข้ อง) หรือ
(ข) ข้ อกําหนดนั้นเป็ นข้ อกําหนดที่มีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นไม่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ข้ อกําหนด
ที่ให้ แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อไม่สามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอได้ แต่ตามสถานการณ์จริงสามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอได้ )
เรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก20. ตั วอย่ างของสถานการณ์ ท่ีไม่ ปกติ รวมถึ งข้ อเท็จจริ งที่มี อยู่ ในวั นที่ในรายงานผู้ สอบบั ญชี ท่ี
ผู้สอบบัญชีทราบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และหากทราบ ณ วันที่น้ัน อาจเป็ นเหตุ
ให้ มีการแก้ ไขงบการเงินหรืออาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ในรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี 11 ข้ อสรุป การปรั บ เปลี่ ยนเอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบ
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่ าวต้ องถูกสอบทานตามความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทาน
ที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22012 โดยที่ผ้ ูสอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ
เป็ นผู้รับผิดชอบขั้นสุดท้ ายในการปรับเปลี่ยนนั้น

9
10
11
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 22
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 16
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การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14-16)
ก21. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กําหนดให้ สาํ นักงานต้ องจัดให้ มีนโยบายและวิธปี ฏิบัติ
ในการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบให้ เสร็จสมบูรณ์อย่ างทันท่วงที13 กรอบเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ ายให้ เสร็จสมบูรณ์ โดยปกติแล้ วไม่เกิน 60 วัน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี14
ก22. การรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขั้ น สุด ท้ า ยให้ เ สร็จ สมบู ร ณ์ ภ ายหลั ง วั น ที่ใ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชี คือกระบวนการจัดการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิธกี ารตรวจสอบใหม่หรือการได้ มา
ซึ่งข้ อสรุปใหม่ อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับเปลี่ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบระหว่าง
กระบวนการรวบรวมขั้ น สุด ท้ า ยได้ หากการปรับ เปลี่ ย นนั้ น เป็ นลัก ษณะของการจัด การ
ตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนดังกล่าวรวมถึง
•
การลบหรือทิ้งเอกสารหลักฐานที่ถูกเปลี่ยนแทนแล้ ว
•
การจัดลําดับ การจัดเรียงและการอ้ างอิงระหว่างเอกสารหลักฐาน
•
การลงลายมือชื่อบนรายการเพื่อตรวจสอบสําหรับการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบ
•
การจดบันทึกหลั กฐานการสอบบัญชีท่ีผ้ ู สอบบัญชีไ ด้ รับ ได้ ปรึ กษาหารื อและได้ รับ
ความเห็น ชอบจากสมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบที่เ กี่ย วข้ อ ง ก่ อ นวั น ที่ใ น
รายงานของผู้สอบบัญชี
ก23. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กําหนดให้ สาํ นักงานต้ องจัดให้ มีนโยบายและวิธปี ฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ15 ระยะเวลาการเก็บรักษาสําหรับ
งานตรวจสอบโดยปกติแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ ให้ ใช้ วันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการหากเป็ นวันที่หลังจากนั้น 16
ก24. ตั ว อย่ า งของสถานการณ์ท่ีผ้ ู ส อบบั ญ ชี อ าจเห็น ว่ า มี ค วามจํา เป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเอกสาร
หลักฐานของงานตรวจสอบที่มีอยู่ หรือเพิ่มเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใหม่ ภายหลัง
จากที่การรวบรวมแฟ้ มเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ได้ แก่ ความจําเป็ นที่จะต้ องทําให้ เอกสารหลักฐาน
ของงานตรวจสอบที่มีอยู่ให้ ชัดเจนขึ้น ซึ่งเกิดจากข้ อคิดเห็นที่ได้ รับระหว่างการตรวจทานโดย
บุคคลภายในหรือภายนอก

13
14
15
16

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 45
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ ก54
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 47
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ ก61
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 1)
ข้อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับอื่น
ภาคผนวกนี้ระบุย่อหน้ าในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ซึ่งถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีข้อกําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐาน รายการนี้ไม่ได้ ทดแทนการพิจารณาข้ อกําหนดและการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นที่
เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการสอบบัญชี
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เรื่อง “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” – ย่อหน้ าที่ 10-12
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อ
หน้ าที่ 24-25
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้ าที่ 44-47
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 เรื่อง “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบ
งบการเงิน” – ย่อหน้ าที่ 29
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เรื่อง “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” – ย่อหน้ า
ที่ 23
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เรื่อง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้ าที่ 12
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เรื่อง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญโดยการทําความเข้ า ใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของ
กิจการ” – ย่อหน้ าที่ 32
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เรื่อง “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี” – ย่อหน้ าที่ 14
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื่อง “วิธป
ี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ” – ย่อหน้ าที่ 28-30
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 เรื่อง “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบ” – ย่อหน้ าที่ 15
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เรื่อง “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณ
การทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” – ย่อหน้ าที่ 23
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 เรื่ อง “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน” – ย่ อหน้ าที่ 28
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เรื่อง “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของ
กลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ” – ย่อหน้ าที่ 50
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เรื่อง “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” – ย่อหน้ าที่ 13
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