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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบ
งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใช้ เป็ นกรอบสําหรับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
ปี ถัดไปของลูกค้ ารายเดิม ทั้งนี้ประเด็นที่ผ้ ูสอบบัญชีควรพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผนงาน
เมื่อรับงานสอบบัญชีครั้งแรกได้ แสดงไว้ ต่างหาก

บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน
2.

การวางแผนงานตรวจสอบ เกี่ยวข้ องกับการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการพัฒนา
แผนการสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบที่เพียงพอจะช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ
งบการเงินหลายประการ ซึ่งรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก3)
•
ช่วยผู้สอบบัญชีให้ แน่ใจว่าได้ มีการพิจารณาเรื่องที่สาํ คัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
•
ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ ไขปัญหาได้ อย่างทันท่วงที
•
ช่ วยผู้สอบบัญชีให้ จัดการและบริหารงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่อให้ งานสอบบัญชี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•
ช่ วยในการเลือกสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีระดับความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม เพื่อให้ ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ และช่วยในการมอบหมายงาน
ให้ แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
•
ช่วยในการกําหนดแนวทางและควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
สอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
•
ช่วยในการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ าเกี่ยวข้ อง)

วันถือปฏิบตั ิ
3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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วัตถุประสงค์
4.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อวางแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานสอบบัญชี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล

ข้อกําหนด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
5.

ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบและสมาชิกหลักอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้ องมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนงานตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการวางแผนและการร่ วมปรึกษาหารือระหว่ าง
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)

กิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี
6.

ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติกจิ กรรมต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้ นการตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน
(ก) ปฏิบัติตามวิธกี ารที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ที่เกี่ยวกับการคงไว้ ซ่ึง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบนั้น1
(ข) ประเมินการปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงความเป็ นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2202 และ
(ค) ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 2103 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5-ก7)

กิจกรรมการวางแผนงาน
7.

ผู้สอบบัญชีต้องจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ซึ่งเป็ นการกําหนดขอบเขต ช่วงเวลา และ
แนวทางของการตรวจสอบ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนการตรวจสอบ

8.

ในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ระบุลักษณะของงานตรวจสอบซึ่งจะกําหนดขอบเขตของงาน
(ข) ทําความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของการรายงานตามข้ อตกลงรั บงาน เพื่อการกําหนด
ช่วงเวลาในการตรวจสอบ และลักษณะของการสื่อสารที่จาํ เป็ น
(ค) พิ จารณาปั จจัยต่ าง ๆ ซึ่งผู้ สอบบัญชีใช้ ดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแล้ วเห็นว่ า
มีนัยสําคัญในการกําหนดแนวทางในการทํางานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

1
2
3

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 12-13
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 9-11
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 9-13
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(ง) พิจารณาถึงผลของกิจกรรมเบื้องต้ นของการสอบบัญชี และพิจารณาว่าความรู้ของผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ได้ จากการปฏิบัติงานอื่นในกิจการนั้น ๆ มีความเกี่ยวข้ องหรือ
นํามาใช้ ได้ หรือไม่ และ
(จ) กําหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่จาํ เป็ นที่จะใช้ ในการตรวจสอบบัญชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก11)
ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชี ซึ่งต้ องรวมถึงการอธิบายความที่เกี่ยวกับ
(ก) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธกี ารประเมินความเสี่ยงซึ่งได้ วางแผนไว้ ตามที่ได้
ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3154
(ข) ลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการตรวจสอบที่วางแผนไว้ ในระดับที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305
(ค) วิธีการตรวจสอบอื่น ๆ ที่ได้ วางแผนไว้ ซ่ึงจําเป็ นต้ องปฏิบัติในการตรวจสอบ เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี ับรองทั่วไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)

9.

10. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งปรั บ ให้ เ ป็ นปั จ จุ บั น และเปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ก ารสอบบั ญ ชี โ ดยรวมและ
แผนการสอบบัญชีตามความจําเป็ นในระหว่างการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)
11. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการกําหนดแนวทางและการควบคุม
ดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14-ก15)
เอกสารหลักฐาน
12.

4

5
6

ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ6
(ก) กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม
(ข) แผนการสอบบัญชี และ
(ค) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมหรือแผนการสอบบัญชีท่มี ีนัยสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบ และเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16
-ก19)

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และ ก6
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ข้อพิจารณาเพิม่ เติมในการรับงานสอบบัญชีครั้งแรก
13. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบครั้งแรก
(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เกี่ยวกับการตอบรับ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบ7 และ
(ข) ติดต่อกับผู้สอบบัญชีคนก่อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)

7

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 12-13
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
บทบาทและช่วงเวลาของการวางแผนงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 2)
ก1.

ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการวางแผนงานตรวจสอบจะขึ้นอยู่กบั ขนาดและความซับซ้ อน
ของกิจการ ประสบการณ์ของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจากการตรวจสอบ
ในปี ก่อน ๆ ในกิจการนั้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ

ก2.

การวางแผนงานตรวจสอบไม่ ใ ช่ ข้ัน ตอนที่แ ยกจากงานตรวจสอบ แต่ เป็ นกระบวนการ
ที่จะต้ องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปโดยตลอด โดยมักจะเริ่มต้ นหลัง (หรือต่อเนื่อง) จากที่ส้ นิ สุด
การตรวจสอบในครั้ งก่ อน และต่ อเนื่องไปจนกว่ า การตรวจสอบบั ญชี ใ นครั้ งปั จ จุ บั นจะ
เสร็จสิ้นลง อย่ างไรก็ตาม ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ควรพิ จารณาเรื่ อง
ช่ วงเวลาสําหรับกิจกรรมและวิธีการตรวจสอบบางอย่ าง ซึ่งต้ องทําให้ เสร็จก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติการตรวจสอบด้ วยวิธีการตรวจสอบอื่นต่อไป ตัวอย่างเช่ น ก่อนมีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณา
เรื่องดังต่อไปนี้
• การใช้ วิธวี ิเคราะห์เปรียบเทียบในการประเมินความเสี่ยง
• ทําความเข้ าใจสภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการ และการพิจารณาว่ากิจการได้ มีการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับ
นั้นอย่างไร
• การกําหนดความมีสาระสําคัญ
• การพิจารณาความจําเป็ นในการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
• ผลของวิธก
ี ารประเมินความเสี่ยงอื่น

ก3.

ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวางแผน
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงานตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่ น เพื่อประสานวิธีการตรวจสอบ
ที่ได้ วางแผนไว้ กบั งานที่ทาํ โดยบุคลากรของกิจการ) ถึงแม้ ว่าการปรึกษาหารือดังกล่าวจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้ ง กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีกย็ ังอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชี เมื่อมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ
แผนการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ ประสิทธิผลการตรวจสอบลดลง
ตัวอย่างเช่น การปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับลักษณะ และช่วงเวลาของวิธกี ารตรวจสอบ
ในรายละเอียดอาจจะลดประสิทธิผลในการตรวจสอบ เนื่องจากผู้บริหารสามารถที่จะคาดการณ์
เกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบได้ ง่ายขึ้น

8

TSA 300

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีส่วนร่วมของสมาชิกหลักในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก4. การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี รั บ ผิ ด ชอบงานตรวจสอบและสมาชิ ก หลั ก อื่ น ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการวางแผนงานตรวจสอบโดยใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์และ
ความเข้ าใจในธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในกระบวนการวางแผน8
กิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก5. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้องต้ นของการสอบบัญชีท่รี ะบุในย่อหน้ าที่ 6 ในช่วงเริ่มต้ นของงาน
ตรวจสอบบัญชีในงวดปั จจุ บัน ช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถระบุและประเมินเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ท่อี าจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
ก6. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้องต้ นของการสอบบัญชีช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนงานตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น
•
ผู้สอบบัญชีสามารถรักษาความเป็ นอิสระที่จาํ เป็ นและสามารถที่จะปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
•
ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของผู้บริหารที่อาจกระทบต่อความสมัครใจในการรับ
งานสอบบัญชีท่ตี ่อเนื่อง
•
ไม่มีเรื่องที่เข้ าใจไม่ตรงกันกับลูกค้ าเกี่ยวกับข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
ก7. การพิ จ ารณาของผู้ สอบบัญ ชี เกี่ย วกับ การรั บ งานสอบบั ญ ชี ท่ีต่ อ เนื่ อ งและข้ อ กํา หนดด้ า น
จรรยาบรรณซึ่งรวมถึงความเป็ นอิสระนั้นจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบตามเงื่อนไข
และสถานการณ์ ท่ีเปลี่ ยนไป การปฏิบั ติงานเบื้ องต้ นทั้งที่เกี่ยวข้ องกับการรั บงานสอบบั ญชี
ที่ต่อเนื่องและการประเมินด้ านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเป็ นอิสระ) เมื่อเริ่ม
งานตรวจสอบในงวดปั จจุบัน จะต้ องทําก่อนที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนที่สาํ คัญของ
การตรวจสอบบัญชีในงวดปั จจุ บัน ทั้งนี้ในแง่ ของการรั บงานสอบบัญชีท่ีต่อเนื่อง ขั้นตอน
เบื้องต้ นดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นภายหลัง (หรือต่อเนื่อง) จากการสิ้นสุดการตรวจสอบบัญชีของ
รอบบัญชีก่อน
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ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 ย่ อหน้ าที่ 10 กําหนดและให้ แนวทางในการปรึกษาหารือของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ีงบการเงินของกิจการอาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญ และตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 15 ให้ แนวทางโดยเน้ นให้ มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ี
งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
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กิจกรรมการวางแผนงาน
กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7-8)
ก8. กระบวนการในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมช่วยผู้สอบบัญชีในการกําหนดเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความสําเร็จของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี)
•
ทรัพยากรที่จะใช้ สาํ หรับการตรวจสอบในแต่ละงานเป็ นการเฉพาะ เช่น การใช้ สมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ท่เี หมาะสมในงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ในประเด็นที่ซับซ้ อน
•
จํานวนทรัพยากรที่จะจัดสรรไปตามงานตรวจสอบต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ เช่น การกําหนด
จํา นวนสมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง านที่ ม อบหมายให้ ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนั บ
สินค้ าคงเหลือในสถานที่ต้ังที่มีสาระสําคัญ ขอบเขตของการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอ่นื
ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ หรือการจัดสรรจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ให้ งานที่มีความเสี่ยงสูง
•
การกําหนดว่าจะใช้ ทรัพยากรในการทํางานแต่ละงานเมื่อไร เช่น ในช่วงการตรวจสอบ
ระหว่างกาล หรือ ณ วันตรวจตัดยอดที่สาํ คัญ และ
•
การพิจารณาว่าจะบริหาร ให้ แนวทาง และควบคุมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไร เช่น
จะมีการจัดการประชุมเพื่ออธิบายงานโดยสรุปให้ กบั สมาชิกในกลุ่มเมื่อใด การสอบทาน
งานโดยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการที่รับผิดชอบงานตรวจสอบจะทําอย่างไร (เช่น ในสถานที่
ทํางานของลูกค้ า หรือนอกสถานที่ทาํ งานของลูกค้ า) และจะมีการสอบทานการควบคุม
คุณภาพหรือไม่
ก9.

ตัวอย่างของข้ อพิจารณาในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก

ก10. เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด ทํา กลยุ ท ธ์ก ารสอบบั ญ ชี โ ดยรวมแล้ ว ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถที่จ ะพั ฒ นา
แผนการสอบบัญชีเพื่อตอบสนองต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม
ทั้งนี้ให้ คาํ นึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยการใช้ ทรัพยากรของผู้สอบบัญชี
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีในรายละเอียด
ไม่จาํ เป็ นที่จะต้ องแยกออกจากกันหรือทําตามลําดับ หากแต่ท้งั สองขั้นตอนนี้ต้องมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้ ว ก็จะส่งผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงของอีกขั้นตอนหนึ่ง
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก11. ในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก การตรวจสอบทั้งหมดอาจทําโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มเล็ก การตรวจสอบกิจการขนาดเล็กจํานวนมากทําโดยผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ
(ซึ่ ง อาจเป็ นผู้ ป ฏิบั ติ ง านเพี ย งคนเดี ย ว) ร่ ว มกับ ผู้ ช่ ว ยปฏิบั ติ ง านตรวจสอบอีก หนึ่ ง คน
(หรื อไม่ มีผ้ ูช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ) การที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีขนาดเล็กทําให้
การประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มทําได้ ง่ายขึ้น การจัดทํากลยุทธ์
การสอบบัญชีโดยรวมสําหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กไม่จาํ เป็ นต้ องซับซ้ อนหรือใช้ เวลา
มากนัก ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับขนาดของกิจการ ความซับซ้ อนของการตรวจสอบ และขนาดของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การใช้ วิธกี ารจดบันทึกช่วยจําสั้น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
งวดก่อน โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและเน้ นเหตุการณ์ท่สี าํ คัญใน
การตรวจสอบที่เพิ่ งแล้ วเสร็จ การพูดคุยกับเจ้ าของกิจการนั้นเกี่ยวกับข้ อมูลใหม่ หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงวดปั จจุ บันก็สามารถใช้ เป็ นเอกสารหลักฐานในการวางแผนการ
การสอบบัญชีในงวดปัจจุบันถ้ าเรื่องดังกล่าวครอบคลุมเรื่องที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 8
แผนการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก12. แผนการสอบบัญชีจะมีรายละเอียดมากกว่ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ซึ่งรวมถึงลักษณะ
ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่จะปฏิบัติโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
การวางแผนวิธีการตรวจสอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการสอบบัญชีเมื่อแผนการตรวจสอบ
ได้ มีการพัฒนาขึ้น ตัวอย่างเช่ น การวางแผนวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีมักจะ
เกิดขึ้นในช่ วงแรก ๆ ของการตรวจสอบ อย่ างไรก็ตาม การวางแผนลักษณะ ช่ วงเวลา และ
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง ขึ้นอยู่กับผลของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจจะเริ่มปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบสําหรับบางประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล ก่อนที่จะวางแผนวิธกี ารตรวจสอบในส่วนที่เหลือ
การเปลีย่ นแปลงแผนการสอบบัญชีระหว่างการดําเนินงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก13. เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีไม่ คาดหมาย มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือเมื่อได้ รับหลักฐาน
จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้ องปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผน
การตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่ได้ วางไว้ เดิม
ตามการประเมินความเสี่ยงที่ได้ มีการพิจารณาใหม่ เช่ นในกรณีท่ีข้อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับ
แตกต่างจากข้ อมูลที่ใช้ ในการวางแผนการตรวจสอบอย่างมีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ไี ด้ จากการตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจขัดแย้ งกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้
จากการทดสอบการควบคุม

11

TSA 300

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก14. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการกําหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มนั้น อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึง
•
ขนาดและความซับซ้ อนของกิจการ
•
เรื่องที่ตรวจสอบ
•
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
(ตัวอย่างเช่น เมื่อความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ได้ ประเมินไว้ เพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องขยายขอบเขต และระยะเวลาของการกําหนด
แนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้ อมทั้งสอบทาน
งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยละเอียดมากขึ้น)
•
ความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละบุคคล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ได้ ให้ แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการสอบทานงานตรวจสอบ9
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก15. หากการตรวจสอบดําเนินการโดยผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบเพียงคนเดียว คําถามเกี่ยวกับ
การกําหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทาน
งานของสมาชิกในกลุ่มจะไม่เกิดขึ้น ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบซึ่งได้
ปฏิบัติงานในทุกส่วนด้ วยตนเองจะรับรู้ประเด็นที่สาํ คัญทั้งหมด ความเหมาะสมของการใช้ ดุลยพินิจ
ในการตรวจสอบอาจเป็ นปั ญหาในทางปฏิบัติเมื่อบุคคลเพียงคนเดียวดําเนินการตรวจสอบ
ทั้งหมด เมื่อมีเหตุการณ์ซับซ้ อนหรือไม่ปกติเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพียงผู้เดียว อาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องขอคําปรึกษาจากผู้ สอบบัญชีอ่ืนที่มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมหรือหน่วยงานทางวิชาชีพสอบบัญชี

9

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 15-17
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เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก16. เอกสารหลั ก ฐานสํา หรั บ กลยุ ทธ์ก ารสอบบั ญ ชี โ ดยรวมเป็ นบัน ทึก การตั ด สิน ใจที่สาํ คั ญ ที่
พิจารณาแล้ วว่าจําเป็ นในการวางแผนการสอบบัญชีท่เี หมาะสม และเพื่อสื่อสารเรื่องที่สาํ คัญ
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่ างเช่ น ผู้ สอบบัญชีอาจจะสรุปกลยุ ทธ์การสอบบัญชี
โดยรวมในรูปแบบของบันทึกช่ วยจําที่แสดงถึงการตัดสินใจที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขต
โดยรวม ช่วงเวลา และการปฏิบัติการตรวจสอบ
ก17. เอกสารหลักฐานสําหรับแผนการสอบบัญชีเป็ นบันทึกที่แสดงถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต
ของวิธกี ารประเมินความเสี่ยง และวิธกี ารตรวจสอบในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรอง
ไว้ ท่ตี อบสนองต่ อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ทั้งนี้ยังใช้ เป็ นบันทึกสําหรับการวางแผนวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมที่ได้ รับการสอบทานและอนุมัติก่อนเริ่มงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจจะ
ใช้ แนวการสอบบัญชีท่เี ป็ นมาตรฐานหรือรายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้ วนของงานตรวจสอบ
และปรับปรุงตามความจําเป็ นให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของงานนั้น ๆ
ก18. บันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการ
สอบบัญชี และผลของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
ที่ได้ วางแผนไว้ จะสามารถใช้ อธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญดังกล่าว และ
อธิบายถึงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีนาํ ไปใช้ ในการ
ตรวจสอบในท้ ายที่สดุ ทั้งนี้ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก19. ดังที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ก11 การจัดทําบันทึกช่วยจําสั้น ๆ ที่เหมาะสมอาจใช้ เป็ นหลักฐาน
ในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็ก สําหรับแผนการ
สอบบัญชี อาจใช้ แนวการสอบบัญชีท่เี ป็ นมาตรฐานหรือรายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้ วน
ของงานตรวจสอบ (โปรดดูย่อหน้ าที่ ก17) ซึ่งจัดทําขึ้นบนข้ อสมมติท่วี ่ากิจกรรมการควบคุมที่
เกี่ย วข้ อ งมีจาํ นวนน้ อ ย โดยผู้สอบบัญชีควรปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของงาน
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
ข้อพิจารณาเพิม่ เติมในการรับงานสอบบัญชีครั้งแรก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก20. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบบัญชีในครั้งแรกและของการตรวจสอบงบการเงินที่เคย
ตรวจสอบแล้ วไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สําหรับการตรวจสอบบัญชีในครั้งแรก ผู้สอบบัญชีอาจ
จําเป็ นต้ องขยายกิจกรรมการวางแผนการสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับกิจการเช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินที่เคยตรวจสอบแล้ ว สําหรับ
การสอบบัญชีในครั้งแรก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้เพิ่มเติมในการจัดทํากลยุทธ์
การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี
13
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•

•

•
•
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ผู้ ส อบบั ญ ชี ค วรติ ด ต่ อ กับ ผู้ ส อบบั ญ ชี ค นก่ อ น ตั ว อย่ า งเช่ น การสอบทานเอกสาร
หลักฐานของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีคนก่อน เว้ นแต่จะมีกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ห้ ามไว้
พิ จารณาถึงประเด็นที่สาํ คัญ (รวมถึงการประยุ กต์ใช้ หลั กการบั ญชี หรื อมาตรฐาน
การสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงาน) ที่ได้ จากการปรึกษาหารือกับผู้บริหารของ
กิจการในช่ วงแรกที่รับงานสอบบัญชี รวมทั้งแจ้ งให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกิจการ
ทราบถึงประเด็นเหล่ านั้น และผลกระทบของเรื่องดังกล่ าวต่ อกลยุ ทธ์การสอบบัญชี
โดยรวมและแผนการสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่ างเพียงพอ
สําหรับยอดยกมา10
วิธปี ฏิบัติอ่นื ๆ ที่ได้ กาํ หนดไว้ ในระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักงาน
สอบบั ญชี ส าํ หรั บการรั บงานสอบบั ญชี เป็ นครั้ งแรก (ตั วอย่ างเช่ น ระบบการควบคุ ม
คุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีอาจมีการกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื หรือ
ผู้สอบบัญชีอาวุโสสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติวิธีการ
ตรวจสอบที่สาํ คัญ หรือสอบทานรายงานก่อนการออกรายงานจริง)

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก”
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7-8 และ ก8-ก11)

ข้อพิจารณาในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม
ภาคผนวกนี้ ได้ ให้ ตั วอย่ างของเรื่ องที่ผ้ ู สอบบัญชี ควรพิ จารณาในการจั ดทํากลยุ ทธ์การสอบบั ญชี
โดยรวม ซึ่ งเรื่ องเหล่ านี้ หลายเรื่ องจะส่ งผลต่ อแผนการสอบบั ญชี ในรายละเอียดของผู้ สอบบั ญชี
ตัวอย่างจะครอบคลุมถึงเรื่องหลาย ๆ ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับงานสอบบัญชีต่าง ๆ ในขณะที่บางเรื่องที่
จะอ้ างถึงในลําดับถัดไปอาจถูกกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น บางเรื่องอาจไม่เกี่ยวข้ องกับ
การรับงานบางประเภทและอาจจะมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ลักษณะของงานสอบบัญชี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการจัดเตรียมข้ อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบ รวมถึงความจําเป็ น
ในการปรับปรุงให้ เข้ ากับแม่บทการรายงานทางการเงินอื่น
ข้ อกําหนดการรายงานเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม เช่น รายงานที่บังคับโดยหน่วยงานควบคุม
อุตสาหกรรม
ขอบเขตการตรวจสอบที่ค าดหมายไว้ รวมถึง จํา นวนและตํา แหน่ ง ที่ต้ั ง ของส่ ว นงานที่จ ะ
ตรวจสอบ
ลักษณะความสัมพันธ์ของการควบคุมระหว่างบริษัทใหญ่และกิจการภายในกลุ่มที่กาํ หนดถึง
วิธกี ารจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่ม
ขอบเขตที่กจิ การภายในกลุ่มตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื
ลักษณะของส่วนงานธุรกิจที่จะต้ องตรวจสอบ รวมถึงความรู้เฉพาะทางที่จาํ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ ในการรายงาน รวมถึงความจําเป็ นในการแปลงค่าสกุลเงินของข้ อมูลทางการเงิน
ที่ตรวจสอบ
ความจําเป็ นของการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
ในประเทศ นอกเหนือจากการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ความพร้ อมของงานของผู้ตรวจสอบภายใน และระดับความเชื่อถือของผู้สอบบัญชีในงาน
เหล่านั้น
การใช้ บริการขององค์กรที่ให้ บริการของกิจการ และวิธีการที่ผ้ ูสอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบหรือการปฏิบัติตามการควบคุมขององค์กรเหล่านั้น
ประเภทของหลักฐานการตรวจสอบจากครั้งก่อนที่คาดว่ าจะนํามาใช้ ตัวอย่างเช่ น หลักฐาน
การตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับวิธกี ารประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการควบคุม
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อวิธกี ารตรวจสอบ รวมถึงความพร้ อมของข้ อมูลและ
เทคนิคการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชีท่คี าดว่าจะนํามาใช้
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•

•

การประสานกันของขอบเขต และช่ วงเวลาของงานตรวจสอบที่คาดไว้ กับงานสอบทานข้ อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล และผลกระทบต่อการตรวจสอบจากข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างการสอบทาน
ดังกล่าว
ความพร้ อมของบุคลากรและข้ อมูลของลูกค้ า

วัตถุประสงค์ในการรายงาน ช่วงเวลาของการตรวจสอบ และลักษณะของการสือ่ สาร
•
•
•

•
•
•

•

ตารางเวลาในการจัดทํารายงานของกิจการ เช่น ระหว่างปี และสิ้นปี
การจัดการประชุ มกับผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลเพื่อปรึ กษาหารือถึงลักษณะ
ช่วงเวลา และขอบเขตของงานตรวจสอบ
การปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับประเภท และช่วงเวลาของ
การออกรายงานที่คาดหวังไว้ และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา
รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี ข้ อเสนอแนะที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้บริหาร และการสื่อสาร
กับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
การปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการสื่อสารถึงสถานะของงานตรวจสอบในระหว่างการดําเนินการ
ตรวจสอบที่คาดหวังไว้
การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม เกี่ยวกับประเภทและช่ วงเวลาของการออกรายงาน
ที่คาดหวังไว้ และการสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว
ลักษณะ และช่วงเวลาของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่คาดหวังไว้
รวมถึงลั กษณะ และช่ วงเวลาของการประชุ มกลุ่ มผู้ ปฏิบัติ งานตรวจสอบ และช่ วงเวลาของ
การสอบทานงานตรวจสอบ
การพิจารณาว่าจะต้ องมีการสื่อสารกับบุคคลที่สามหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการรายงาน
ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เกิดจากการตรวจสอบ

ปั จจัยทีม่ ีนยั สําคัญ กิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี และความรูท้ ีไ่ ด้รบั จากงานอื่น
•

•

11
12

การกําหนดความมีสาระสําคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 32011 และรวมถึง (ถ้ าเกี่ยวข้ อง)
o
การกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับกิจการภายในกลุ่ม และการสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ไปยังผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60012
o
การระบุในเบื้องต้ นถึงกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสําคัญ และประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ
การระบุในเบื้องต้ นถึงส่วนที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี”
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอ่นื ” ย่อหน้ าที่ 21-23 และ 40(ค)
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•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

ผลกระทบของความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
ในระดับงบการเงินโดยรวมที่มีต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงาน
ลักษณะที่ผ้ ูสอบบัญชีเน้ นกับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความจําเป็ นในการเป็ น
ผู้ชอบถามและการใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรวบรวมและประเมิน
หลักฐานการตรวจสอบ
ผลของการตรวจสอบครั้งก่อนที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายใน รวมถึงลักษณะของข้ อบกพร่ องที่พบและแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวของกิจการ
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่อาจกระทบต่ อการตรวจสอบกับบุคลากรของสํานักงาน
ตรวจสอบที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานบริการอื่นให้ แก่กจิ การ
หลักฐานเกี่ยวกับภาระผู กพั นของผู้ บริหารในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการมีไว้
ซึ่งการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานที่เหมาะสม
ของการควบคุมภายในเหล่านั้น
ปริมาณของรายการ ซึ่งอาจกําหนดว่ า การที่ผ้ ูสอบบัญชีจะเชื่อถือในการควบคุมภายในนั้น
จะมีประสิทธิภาพต่อการตรวจสอบมากกว่าหรือไม่
การให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในอย่างทั่วถึงทั้งกิจการเพื่อให้ การดําเนินธุรกิจประสบ
ผลสําเร็จ
การพัฒนาทางธุรกิจที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนสําคัญ การซื้อธุรกิจ การควบรวม
กิจการ และการยกเลิกการลงทุน
การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ เช่ น การเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของอุตสาหกรรม และ
ข้ อกําหนดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงแม่บทการรายงานทางการเงินที่สาํ คัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
การพัฒนาด้ านอื่น ๆ ที่สาํ คัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อกิจการ

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรัพยากร
•

•

การคัดเลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ในกรณีท่จี าํ เป็ น อาจรวมถึงผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงาน) และการมอบหมายงานตรวจสอบให้ กบั สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงการมอบหมายให้
สมาชิกในกลุ่มซึ่งมีประสบการณ์ท่เี หมาะสมทํางานที่อาจมีความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสูง
ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจสอบ รวมถึ งการกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่
เหมาะสมสํา หรั บ งานที่อ าจมี ค วามเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญสูง
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