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ISA™ 200 - วัตถุประสงค์ โดยรวมของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ที่ เผยแพร่ เป็ นภาษาอั งกฤษใน เดื อน เมษายน  พ .ศ . 2553  

โ ด ย  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ข อ ง  International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้ ขั้นตอนในการแปล 

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม 

“แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ ้ามาตรฐานที่ ออกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้ งหมดที่ ได้ รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่ เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 200 – วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 – วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี 

รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย  

the International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6  

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ า้ ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็น

ต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ 

IFAC  
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต    

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอธิบายถึง

ลักษณะและขอบเขตของการตรวจสอบ ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังอธิบายถึงขอบเขต การบังคับใช้ 

และโครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนข้อก าหนดเกี่ ยวกับความรับผิดชอบทั่วไป

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับทุกงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีจะใช้ค าว่า “ผู้สอบบัญชี” แทนค าว่า “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีถูกก าหนดขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี   

จึงควรถูกปรับใช้ตามความจ าเป็นในกรณีที่ น าไปใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตอื่ น 

มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ อาจก าหนดไว้ใน

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตัวอย่างเช่นในการเสนอขายหลักทรัพยต่์อสาธารณะ ความรับผิดชอบ

ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ในขณะที่ ผู้สอบบัญชี

อาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชียังคงมีความรับผิดชอบที่ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระหน้าที่

ทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องทั้งหลายด้วย 

การตรวจสอบงบการเงิน 

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือเพื่ อเพิ่ มระดับความเชื่ อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่ มีต่อ     

งบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้ นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่      

ในกรณีของแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปส่วนใหญ่ ความเห็นดังกล่าวจะเกี่ ยวข้องกับการระบุว่า

งบการเงินถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บทหรือไม่ การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

แสดงความเหน็ดังกล่าวได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

4. งบการเงินที่ ต้องได้รับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกิจการที่ จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกจิการ

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ ก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว อย่างไรกต็าม การตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบบนหลักการที่ ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็นพื้ นฐานของการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก11) 

5. เพื่ อเป็นหลักพื้ นฐานในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่ อมั่นในระดับสูง ซึ่ งเกิดขึ้ นเมื่ อ

ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลดความเสี่ ยงใน

การสอบบัญชี (หรือความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่ แสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ) ให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่ อมั่นในระดับสูงสุด เนื่ องจากการตรวจสอบมี

ข้อจ ากัดสืบเนื่ อง ซึ่ งท าให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผล

และแสดงความเห็นนั้น มีลักษณะที่ ต้องใช้ดุลยพินิจมากกว่าที่ จะเป็นหลักฐานที่ ให้ข้อสรุป 

ในตัวเอง   (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก54) 

6. ผู้สอบบัญชีจะใช้แนวคิดเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในระหว่าง

การตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) 

ที่ มีต่องบการเงิน1 โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงการละเว้นการบันทกึบัญชี 

จะมีสาระส าคัญหากเมื่ อพิจารณาแต่ละรายการหรือหลายรายการรวมกนัแล้ว สามารถคาดคะเน

ได้อย่างมีเหตุผลว่า การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้ข้อมูลในงบการเงินนั้น การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ

ความมีสาระส าคัญเป็นไปตามสถานการณ์แวดล้อม ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน และขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเท็จจริง หรือทั้งสองปัจจัยประกอบกัน มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจดังกล่ าว 

ความเห็นของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวข้องก ับงบการเงินโดยรวม ด ังนั ้นผู ้สอบบัญช ีจ ึงไม ่มี 

ความรับผิดชอบในการตรวจให้พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่มีสาระส าคัญต่อ

งบการเงินโดยรวม 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ข้อก าหนด และการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่ น ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้

ซึ่ งการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้อง 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” และ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดจากการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อม

ของกจิการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการ 

• ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ โดยการออกแบบและใช้วิธีการที่ เหมาะสม

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

• แสดงความเหน็ต่องบการเงินจากข้อสรุปที่ ได้จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

8. รูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก13) 

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบอื่ นในการสื่ อสารและการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หรือบุคคลอื่ นภายนอกกจิการ เกี่ ยวกบัเร่ืองที่ พบจากการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง2 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่  

เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถปุระสงค ์

11. ในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ซึ่ งช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินได้จัดท าขึ้น

ในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ และ 

(ข) เพื่ อรายงานต่องบการเงินและสื่ อสารตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดตามข้อเทจ็จริง

ที่ ผู้สอบบัญชีตรวจพบ 

12. ในทุกกรณีที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และการแสดง

ความเห็นแบบมีเง่ือนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอในสถานการณ์ดังกล่าวเพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

 
2
 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” และ 

     มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 

ย่อหน้าที่  43 
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ไม่แสดงความเหน็หรือถอนตัว (หรือลาออก)3 จากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวนั้นสามารถ

กระท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ค าจ ากดัความ 

13. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

ซึ่ งเป็นที่ ยอมรับเมื่ อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน หรือ 

ซึ่ งก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ค าว่า “แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ ก าหนดให้ปฏบิัติตามข้อก าหนดของแม่บทนั้น และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า ผู้ บริหารอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

นอกเหนือไปจากที่ แม่บทก าหนดไว้ เพื่ อให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้อง

ตามที่ ควร หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่า ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

แม่บทเพื่ อให้การน าเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ ควร ทั้งนี้ การไม่ปฏบิัติตาม

ดังกล่าวอาจจ าเป็นในสถานการณ์ที่ ยากจะเกดิขึ้นเท่านั้น 

ค าว่า “แม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทนั้น แต่ไม่ได้ก าหนดเร่ืองการยอมรับ 

ในข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น 

(ข) หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อสรุปในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงข้อมูลจากบันทกึทางการบัญชีที่

ใช้ในการจัดท างบการเงินและข้อมูลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ ยวกับปริมาณของ

หลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ต้องการได้รับนั้น

พิจารณาจากการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีและจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนั้น 

(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี เป็นการประเมินเกี่ ยวกบัคุณภาพของ

หลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งหมายถึงความเกี่ ยวข้องและความเชื่ อถือได้ของ

หลักฐานการสอบบัญชีซึ่ งใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชีใช้ค าว่า “การถอนตัว” เท่านั้น 
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(ค) ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นที่  

ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่ แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ความเสี่ ยงในการสอบบัญ ชี เป็นผลมาจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญและความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ 

(ง) ผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่ งตามปกติคือ

หุ้นส่วนผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือ

ส านักงาน (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ มาตรฐานการสอบบัญชีนั้นระบุชัดเจนว่าข้อก าหนด

หรือความรับผิดชอบนั้นต้องปฏบิัติตามโดยหุ้นส่วนผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบ ให้ใช้ค าว่า 

“หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ” แทนค าว่า “ผู้สอบบัญชี” ค าว่า “หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ

งานตรวจสอบ” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของภาครัฐในกรณี

ที่ เกี่ ยวข้อง 

(จ) ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบที่ ผู้สอบบัญชีใช้

เพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ จะตรวจไม่พบ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีอยู่  ซึ่ งอาจมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือ 

มีสาระส าคัญเมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น 

(ฉ) งบการเงิน หมายถึง การแสดงข้อมูลทางการเงินในอดีตตามโครงสร้างรวมถึง          

การเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อสื่ อสารให้ทราบถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือ

ภาระผูกพันของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง หรือการเปล่ียนแปลงของสิ่ งเหล่านั้นใน

ช่วงเวลาหนึ่ ง ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ค าว่า “งบการเงิน” หมายถ ึง         

งบการเงินที่ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง แต่กอ็าจหมายถึงงบการเงินเพียงงบเดียวกไ็ด้ การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย

ข้อมูล ซึ่ งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะที่ เป็นไปตามข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัติที่

ระบุไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งแสดงไว้ที่ หน้างบการเงินหรือใน

หมายเหตหุรือในข้อมูลที่ ถูกอ้างถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14–ก15) 

(ช) ข้อมูลทางการเงินในอดีต หมายถึง ข้อมูลที่ แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใด

กจิการหนึ่ ง ซ่ึงได้มาจากระบบบัญชีของกิจการนั้นและเกี่ ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

ที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ผ่านมาในอดีต หรือเกี่ ยวกับสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งในอดีต 

(ซ) ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ รับผิดชอบด้านการบริหารเพื่ อการด าเนินงาน

ของกจิการ ส าหรับกจิการบางแห่งตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้บริหารรวมถึงผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลบางคนหรือทุกคน ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

ก ากบัดูแล หรือเจ้าของที่ มีอ านาจจัดการ เป็นต้น 
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(ฌ) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน  

การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใน 

งบการเงินตามที่ รายงานไว้ กับจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการในงบการเงินตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือ

การทุจริตเมื่ อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร

ในสาระส าคัญหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่ งรวมถึงรายการปรับปรุงที่ เป็นจ านวนเงิน การจัดประเภท  

การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งจ าเป็นที่ จะท าให้งบการเงินแสดงข้อมูล

โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ 

(ญ) หลักการการปฏบิัติงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) หมายถึง ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

(ในกรณีที่ เหมาะสม) ได้รับทราบและเข้าใจว่าตนมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  ซึ่ งเป็น

พื้นฐานในการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ ความรับผิดชอบ 

(1) เร่ืองการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง

การน าเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ ควร 

(2) เร่ืองการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดได้ และ 

(3) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่ งต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ก. การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณี

ที่ เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน เช่น การบันทกึบัญชี 

เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่ น 

ข. ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดแูล 

(ในกรณีที่ เหมาะสม) เพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 

ค. การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่ งผู้สอบบัญชี

พิจารณาว่าจ าเป็นที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น 

ในกรณีของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร ข้อ (1) ข้างต้นอาจกล่าวใหม่

ได้ ว่า “ในการจ ัดท าและการน า เสนองบการเงิน โดยถ ูกต้องตามที่ ควรตาม 

แม่บทการรายงานทางการเงิน”  

ค าว่า “หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)” อาจถูกอ้างองิโดยใช้ค าว่า “หลักการ” 
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(ฎ) การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้  และ

ประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องไปใช้ในการตัดสนิใจอย่างรอบรู้ ในการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  

(ฏ) การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทศันคติที่ รวมถึงความรู้สึกนึกคิด

ในการตั้งข้อสงสัย การใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ที่ อาจชี้ ให้เห็นถึ ง

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้ นจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และ

การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่างระมัดระวัง 

(ฐ) ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 

ความเชื่ อมั่นในระดับสงู แต่ไม่ใช่ความเชื่ อมั่นในระดับสงูสดุ  

(ฑ) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หมายถึง ความเสี่ ยง

ที่ งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส าคัญก่อนการตรวจสอบ   

ความเสี่ ยงดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ ยงสองส่วน ซึ่ งอธิบายในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้ดังนี้  

(1) ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือ 

มีสาระส าคัญเมื่ อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น โดยไม่พิจารณา

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

(2) ความเสี่ ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ ยงที่ การควบคุมภายในของกิจการ

ไม่สามารถป้องกนัหรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ อาจเกิดขึ้นภายในเวลาทันท่วงที ซึ่ งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ อาจเกิดขึ้น และอาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญ

ในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น 

(ฒ) ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กรหรือกลุ่มขององค์กร 

(ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกิจการ) ที่ มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแล 

การก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ ์ของก ิจการและภาระความรับผิดชอบ ในส่วนที่

เกี่ ยวข้องของกิจการ ซึ่ งรวมถึงการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน ส าหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจ

รวมถึงบุคลากรที่ ท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหาร

ในคณะกรรมการก าก ับด ูแลของก ิจการภาคเอกชนหรือองค ์กรภาครัฐด้วย  

หรือผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกจิการเอง เป็นต้น 
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ขอ้ก าหนด 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

ความเป็นอสิระในงานตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก19) 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

15. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบโดยใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ที่ ท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง อันเป็น

สาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก24) 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

16. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25-ก29) 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี 

17. เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้

ซึ่ งช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ สมเหตุสมผลในการแสดงความเห็นของ     

ผู้สอบบัญชีได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก54) 

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

18. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ  

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับหนึ่ งจะเกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบเมื่ อมาตรฐานการสอบบัญชีนั้น

มีผลใช้บังคับและมีสถานการณ์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นอยู่ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก55-ก59) 

19. ผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐาน 

การสอบบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวกับการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้าใจวัตถุประสงค์

และน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก60-ก68) 

20. ผู้สอบบัญชีต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่ นทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ 
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วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั 

21. เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยตระหนักถึง

ความสมัพันธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้น เพื่ อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก69-ก71) 

(ก) พิจารณาว่ามีวิธีการตรวจสอบใดหรือไม่ นอกเหนือจากที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่านั้น ที่ จ าเป็นต้องปฏบิัติเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

เหล่านั้น และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก72) 

(ข) ประเมินว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอแล้วหรือไม่             

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก73) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

22. ขึ้นอยู่กับย่อหน้าที่  23 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการสอบบัญชี 

เว้นแต่ภายใต้สถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น 

(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่เกี่ ยวข้อง หรือ 

(ข) ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากข้อก าหนดนั้นขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการและ

เง่ือนไขนั้นไม่เกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก74-ก75) 

23. ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ ง ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องใช้

วิธีการตรวจสอบอื่ นเพื่ อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น ความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีจะ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องจะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่ อข้อก าหนดนั้นเกี่ ยวกับการใ ช้วิธ ี

การตรวจสอบที่ เฉพาะเจาะจง และวิธีการตรวจสอบนั้นจะไม่มีประสิทธิผลในการที่ จะบรรลุ

จุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น ภายใต้สถานการณ์เฉพาะในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก76) 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ 

24. ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องฉบับใดฉบับหนึ่ งได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นเหตุให้

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีหรือไม่ และจะเป็นเหตุให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือขอถอนตัว

จากงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่ (หากการถอนตัวนั้นสามารถกระท าได้

ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง) การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นเร่ืองส าคัญที่ ต้อง

บันทกึในกระดาษท าการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2304 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก77-ก78) 

 

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8(ค) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การตรวจสอบงบการเงิน 

ขอบเขตของการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก1. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะเกี่ ยวกับการพิจารณาว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นใน

สาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ความเห็นดังกล่าวมีลักษณะ

เช่นเดียวกนัในทุก ๆ การตรวจสอบงบการเงิน ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ให้ความเชื่ อมั่น

เกี่ ยวกับเร่ืองบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น การด ารงอยู่ในอนาคตของกิจการหรือประสิทธิภาพหรือ

ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของผู้บริหาร อย่างไรกต็าม ในบางประเทศกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นเกี่ ยวกับเร่ืองบางเร่ืองโดยเฉพาะ 

เช่น ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หรือความสอดคล้องกันระหว่างรายงานส าหรับ

ผู้บริหารกับงบการเงิน แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับเร่ือง

ดังกล่าวในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน

เพิ่ มเติมหากผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการแสดงความเหน็ดังกล่าว 

การจดัท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  4) 

ก2. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) อย่างไรกต็าม ขอบเขตของ

ความรับผิดชอบดังกล่าวหรือวิธีการอธิบายความรับผิดชอบดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ นอกเหนือจากข้อแตกต่างดังกล่าว การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่

บนหลักการที่ ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ได้รับทราบและ

เข้าใจว่าตนมีความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง

การน าเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ ควร 

(ข) เร่ืองการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)

พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ และ 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่ งต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) ตระหนักว่าเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี 

เอกสารหลักฐานและข้อมูลอื่ น 

(2) ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

(ในกรณีที่ เหมาะสม) เพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 

(3) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด  ซึ่ งผู้สอบบัญชีพิจารณา

ว่าจ าเป็นที่ จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น 
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ก3. ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ต้อง 

• ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ในบริบทของกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• จัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

• มีค าอธบิายที่ เพียงพอเกี่ ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประมาณการทางบัญชีที่

สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ และต้องเลือกและน านโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมไป

ปฏบิัติ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวต้องกระท าในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ก4. งบการเงินอาจจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน เพื่ อให้เป็นไปตาม 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ที่ หลากหลาย (หรือ “งบการเงินเพื่ อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป”) หรือ 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม (หรือ “งบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ”) 

ก5. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมักรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดขึ้น

โดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ หรือเป็นที่ ยอมรับในการก าหนดมาตรฐาน หรือโดยข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบางกรณีแม่บทการรายงานทางการเงินอาจรวมถึงทั้ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดขึ้ นโดยองค์กรที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับใน    

การก าหนดมาตรฐาน และโดยข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลอื่ น

อาจให้แนวทางในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไปปฏิบัติ ในบางกรณี 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่ นดังกล่าว หรืออ าจ

ประกอบด้วยเพียงแค่แหล่งข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น แหล่งข้อมูลอื่ นดังกล่าวอาจรวมถึง 

• สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ค าตัดสินของศาล 

และภาระหน้าที่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองทางการบัญชี 

• การตีความทางการบัญชีของหน่วยงานที่ มีอ านาจต่าง ๆ ซึ่ งได้มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว

โดยองค์กรที่ มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดมาตรฐาน องค์กรวิชาชีพ หรือองคก์รตามกฎหมาย 

• ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ มีอ านาจต่าง ๆ เกี่ ยวกับประเดน็ทางการบัญชีที่ เกิดขึ้น    

ซึ่ งได้มีการพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กรที่ ม ีอ านาจหน้าที่ ในการก า หนดมาตรฐาน  

องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรตามกฎหมาย 

• วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรม ที่ เป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางและ

แพร่หลาย และ 

• วรรณกรรมทางการบัญชี 

เมื่ อมีการขัดแย้งกันระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงินกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ อาจให้แนวทาง

ในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไปปฏิบัติ หรือระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

รวมถึงแม่บทการรายงานทางการเงิน ให้ถือปฏบิัติตามแหล่งที่ มีอ านาจสงูสุด 
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ก6. ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องก าหนดรูปแบบและเนื้ อหาของ       

งบการเงิน แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจไม่ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติหรือการเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับทุกรายการหรือทุกเหตุการณ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว แม่บทการรายงานทางการเงินได้

รวบรวมหลักการกว้าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอ ซึ่ งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและการน า

นโยบายการบัญชีที่ สอดคล้องกับแนวคิดพื้ นฐานของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทาง

การเงินไปปฏิบัติได้ 

ก7. แม่บทการรายงานทางการเงินบางเร่ืองเป็นแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร 

ในขณะที่ เร่ืองอื่ น ๆ เป็นแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แม่บทการรายงานทางการเงิน 

ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก าหนดโดยองค์กรที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ ยอมรับใน

การประกาศใช้มาตรฐานที่ กจิการต่าง ๆ ต้องน าไปใช้ในการจัดท างบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์

ทั่วไป มักถูกก าหนดขึ้นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่

ควร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ก8. ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องได้ก าหนดส่วนประกอบของงบการเงิน

ที่ สมบูรณ์ ภายใต้แม่บทหลายแม่บท งบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ   

ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ภายใต้แม่บทดังกล่าว         

งบการเงินที่ สมบูรณ์ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง    

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ ยวข้อง ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินอื่ น งบการเงินฉบับเดียวและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจหมายถึงงบการเงินที่ สมบูรณ์ 

• ตัวอย่างของงบการเงินฉบับเดียว ซ่ึงแต่ละงบนั้นรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ ยวข้อง ได้แก่ 

o งบแสดงฐานะการเงิน 

o งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรืองบแสดงผลการด าเนินงาน 

o งบก าไรสะสม 

o งบกระแสเงินสด 

o งบแสดงสนิทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่ งไม่รวมถึงส่วนของเจ้าของ 

o งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

o งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 

o งบแสดงผลการด าเนินงานแยกตามสายผลิตภัณฑ ์
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ก9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงข้อก าหนดและให้แนวปฏิบัติในการพิจารณา 

 ความยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง5 มาตรฐานการสอบบัญชี  

 รหัส 800 (ปรับปรุง) กล่าวถึงข้อควรพิจารณาเมื่ องบการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทเพื่ อ

 วัตถุประสงคเ์ฉพาะ6 

ก10. เนื่ องจากหลักการมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องได้รับค ายืนยัน

ของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ว่าได้รับทราบและเข้าใจว่า

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) มีความรับผิดชอบตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  ก2 โดยถือเป็นเงื่ อนไขเบื้องต้นส าหรับการรับงานสอบบัญชี7 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก11. ข้อบังคับเกี่ ยวกบัการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐอาจกว้างกว่าข้อบังคับเกี่ ยวกับ

การตรวจสอบงบการเงินขององค์กรอื่ น ๆ ดังนั้น หลักการการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน

ของหน่วยภาครัฐที่ เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร อาจรวมถึงความรับผิดชอบเพิ่ มเติม 

เช่น ความรับผิดชอบในการจัดการรายการและเหตุการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ

หรืออ านาจหน้าที่ ที่ ใช้บังคับอื่ น8 

รูปแบบของความเห็นของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก12. ความเห็นของผู้สอบบัญชีคือความเห็นที่ ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ อย่างไรกต็าม รูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชี

ขึ้ นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่รวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับการแสดงรายการใน        

งบการเงิน ส าหรับแม่บทดังกล่าว การจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องรวมถึงการแสดงรายการด้วย 

ก13. ในกรณีที่ แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร       

ซึ่ งมักจะเป็นกรณีของงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ความเหน็ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คือความเห็นที่ ว่างบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญหรือไม่ ในกรณีที่

แม่บทการรายงานทางการเงินคือแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเห็นตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีคือความเหน็ที่ ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทดังกล่าวหรือไม่ 

หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่ น การอ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีถึงความเห็นของ  

ผู้สอบบัญชีจะครอบคลุมถึงความเหน็ทั้งสองรูปแบบนี้  

 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้าที่  8 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่  6(ข) 

8
 ดูย่อหน้าที่  ก59 
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ค าจ ากดัความ 

งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13 ฉ) 

ก14. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจอ้างถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพัน

โดยใช้ค าศัพท์อื่ น เช่น อาจอ้างถึงค าเหล่านี้ โดยใช้ค าว่า สินทรัพย์หรือหนี้ สินของกิจการ และ 

ส่วนแตกต่างระหว่างสนิทรัพย์และหนี้สนิใช้ค าว่า ส่วนของเจ้าของหรือส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

ก15. ข้อมูลซึ่ งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะ ซึ่ งถูกก าหนดให้รวมอยู่ในงบการเงินตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อมูลที่ ถูกอ้างถึงไปยังข้อมูลในเอกสารอื่ น เช่น 

รายงานของผู้ บริหารหรือรายงานเกี่ ยวกับความเสี่ ยง ค าว่า “รวมถึงข้อมูลที่ ถูกอ้างถึง” 

หมายความถึง การอ้างถึงในงบการเงินไปยังเอกสารอื่ น แต่ไม่ใช่การอ้างถึงจากเอกสารอื่ น

มายังงบการเงิน เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ห้ามอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับการอ้างถึง

ต าแหน่งของข้อมูล ซึ่ งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะที่ จะแสดงไว้ และข้อมูลนั้นถูกอ้าง

ถึงอย่างเหมาะสม ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงิน 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก16. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

ความเป็นอิสระในงานตรวจสอบงบการเงิน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องได้ถูกระบุ

ไว้ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ก17. คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดหลักการพื้ นฐานของ

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน หลักการพื้ นฐานที่

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตาม ได้แก่ 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ 

(ง) การรักษาความลับ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

 คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ข ได้ให้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

หลักการพื้นฐานและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ที่ มักจะพบในทางปฏบิัติ 

ก18. งานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น จรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากกิจการที่ ตรวจสอบ 

ความเป็นอสิระประกอบด้วยทั้งความเป็นอสิระโดยจิตใจและความเป็นอสิระตามที่ ปรากฏให้เห็น 

ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีจากกิจการที่ ตรวจสอบช่วยให้ผู้ สอบบัญชีสามารถแสดง

ความเห็นในการตรวจสอบได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอทิธพิลที่ อาจกระทบต่อความเหน็นั้น 
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ความเป็นอิสระช่วยส่งเสริมให้ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต  

มีความเที่ ยงธรรม และด ารงไว้ซึ่ งทศันคติเกี่ ยวกบัการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก19. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  19 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22010 กล่าวถึง

ความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน

ส าหรับงานตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของ

ส านักงานในการจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอิสระ11 มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 220 ก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเกี่ ยวกับข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการคงไว้ซึ่ งความระมัดระวัง 

โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที่ จ าเป็น เพื่ อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ การพิจารณาถึง 

การด าเนินการที่ เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

ที่ แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง และการได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระที่

เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ยอมรับว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบมีสิทธิที่ จะเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในกา รบรรลุ 

ความรับผิดชอบของกลุ่มเกี่ ยวกับวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ 

งานตรวจสอบแต่ละงาน เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือแหล่งอื่ นจะชี้แนะเป็นอย่างอื่ น 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก20. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการที่ ผู้สอบบัญชีระมัดระวังในเร่ืองต่อไปนี้  

ตัวอย่างเช่น 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ ขัดแย้งกบัหลักฐานอื่ นที่ ได้รับ 

• ข้อมูลที่ ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้รับจาก

การสอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

• สถานการณ์ที่ อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตที่ อาจเกดิขึ้น 

• สถานการณ์ที่ ชี้ ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมจากที่ ก าหนด

โดยมาตรฐานการสอบบัญชี 

 
9
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  2 

11
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  20-25 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  9-12 
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ก21. การด ารงไว้ซึ่ งการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบเป็นเร่ืองที่ จ าเป็น

หากผู้สอบบัญชีต้องการลดความเสี่ ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจาก 

• การมองข้ามสถานการณ์ที่ ผิดปกติ 

• การได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ เกนิความจริงจากการสงัเกตการณ์ในการตรวจสอบ 

• การใช้สมมติฐานที่ ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบที่ ได้ 

ก22. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่ งจ าเป็นในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี

อย่างระมัดระวัง การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งข้อสงสัยเกี่ ยวกับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ขัดแย้งกันและความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้รับจาก 

การสอบถามและข้อมูลอื่ นที่ ได้รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล การสังเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพยังรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ มีปัจจัยเสี่ ยง

จากการทุจริตและมีเอกสารเพียงฉบับเดียวซึ่ งง่ายต่อการทุจริตเป็นหลักฐานประกอบเพียง

ชิ้นเดียวส าหรับจ านวนเงินที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน 

ก23. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการและเอกสารเป็นของจริง เว้นแต่ผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่ จะเชื่ อ

เป็นอย่างอื่ น อย่างไรก็ตาม ผู้ สอบบัญชีควรพิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็น

หลักฐาน การสอบบัญชี13 ในกรณีที่ มีข้อสงสยัเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของข้อมูลหรือมีข้อบ่งชี้ ถึง

การทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานการณ์ที่ พบระหว่างการตรวจสอบท าให้ผู้สอบบัญชี

เชื่ อว่าเอกสารอาจไม่ใช่ของจริงหรือข้อมูลในเอกสารอาจถูกบิดเบือน) มาตรฐานการสอบบัญชี

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสืบค้นข้อเทจ็จริงเพิ่ มเติมและพิจารณาถึงการปรับเปล่ียน หรือ  

การเพิ่ มวิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นเพื่ อขจัดข้อสงสยัดังกล่าว14 

ก24.  ผู้สอบบัญชีควรค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์และความน่าเชื่ อถือของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการ อย่างไรกต็าม ความเชื่ อที่ ว่าผู้บริหารและ 

ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีความซื่ อสัตย์และความน่าเชื่ อถือ ไม่ได้ท าให้ผู้ สอบบัญชี 

ลดความจ าเป็นในการด ารงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือท าให้ผู้สอบบัญชี

สามารถยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เชื่ อถือได้น้อย ในการได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล 

 

 

 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  7-9 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  11 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่  10-11 และ 16 
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การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก25. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ เหมาะสม 

เนื่ องจากการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและมาตรฐานการสอบบัญชีและ

การตัดสนิใจอย่างรอบคอบที่ จ าเป็นตลอดการตรวจสอบ ไม่สามารถกระท าได้หากไม่มีการน า

ความรู้ และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้

ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อการตัดสนิใจเกี่ ยวกบั 

• ความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงในการสอบบัญชี 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่ อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 

• การประเมินว่าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  และ

การประเมินว่าผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติงานเพิ่ มเติมหรือไม่ เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

• การประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องของกจิการไปปฏบิัติ 

• การสรุปผลการสอบบัญชีจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ตัวอย่างเช่น การประเมิน

ความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ ก าหนดโดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

ก26.  ลักษณะที่ ส าคัญของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีคือ การใช้ดุลยพินิจ

โดยผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่ งช่วยในการพัฒนาความรู้

ความสามารถที่ จ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล 

ก27.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีทราบ การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ยากหรือที่ มีข้อโต้แย้ง

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่าง 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื่ นในระดับที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก

ส านักงาน ดังเช่นที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22015 จะช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้

ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

ก28. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจประเมินได้จากการพิจารณาว่า ดุลยพินิจนั้น

สะท้อนให้เห็นถึงการน าหลักการสอบบัญชีและหลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

และดุลยพินิจนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีทราบ

จนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 

 
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  18 
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ก29. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระท าตลอดการตรวจสอบและต้องมีการบันทกึไว้

อย่างเหมาะสม ในการนี้ ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เพียงพอ

เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีที่ มีประสบการณ์และไม่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถเข้าใจ

ถึงดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ ใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ

ที่ เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบได้16 การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจใช้เป็นเหตุผล

ของการตัดสินใจที่ ไม่อยู่บนพื้ นฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของงานตรวจสอบหรือ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสีย่งในการสอบบญัชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  5 และ 17) 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

ก30. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชี

หลักฐานการสอบบัญชีได้มาจากการเกบ็รวบรวมและส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้วิธีการตรวจสอบ

ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจาก

แหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบคร้ังก่อน ๆ (เมื่ อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่ามีการเปลี่ ยนแปลง

เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบคร้ังก่อนหรือไม่ ที่ อาจกระทบต่อความเกี่ ยวข้องของข้อมูลนั้น

กับการตรวจสอบในปัจจุบัน17) หรือวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานเกี่ ยวกับการตอบรับ

และการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์ับลูกค้า นอกเหนือจากแหล่งอื่ นภายในและภายนอกกิจการแล้ว 

บันทกึทางการบัญชีของกิจการยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้  

ข้อมูลที่ อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ เชี่ ยวชาญที่ เป็นพนักงาน

หรือถูกว่าจ้างโดยกิจการ หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยทั้งข้อมูลที่ สนับสนุนและยืนยัน

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบการเงิน และข้อมูลอื่ นที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบการเงิน นอกจากนี้  ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่

ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะให้ค ารับรองตามที่ ถูกร้องขอ) กถ็ือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วย

เช่นกัน งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีในการก าหนดรูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชี

ประกอบด้วยการรวบรวมและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

ก31. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กัน ความเพียงพอ

เป็นการประเมินเกี่ ยวกับปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ ต้องการได้รับพิจารณาจากการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

ผู้สอบบัญชี (เมื่ อความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ย่ิงสูงขึ้ น ผู้สอบบัญชีจะมีความต้องการหลักฐาน

การสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนั้น  (คุณภาพ

 
16

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  8 
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  9 
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ของหลักฐานการสอบบัญชีย่ิงสูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจต้องการปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่

น้อยลง) อย่างไรกต็าม การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีในปริมาณมากขึ้นอาจไม่สามารถ

ชดเชยกบัหลักฐานที่ ด้อยคุณภาพได้ 

ก32. ความเหมาะสม เป็นการประเมินเกี่ ยวกับคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งหมายถึง

ความเกี่ ยวข้องและความเชื่ อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ ใช้เป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเชื่ อถือได้ของหลักฐานได้รับผลกระทบจาก

แหล่งที่ มาของหลักฐานและจากลักษณะของหลักฐาน และขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่ ได้รับ

หลักฐานนั้นมา 

ก33. การที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงใน

การสอบบัญชีในอยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้มาซึ่ งข้อสรุปที่

สมเหตุสมผลเพื่ อสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือไม่นั้น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 และมาตรฐานการสอบบัญชีอื่ นที่

เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเพิ่ มเติมและให้แนวปฏบิัติเพิ่ มเติมที่ น าไปปฏบิัติได้ตลอดการตรวจสอบ

ในส่วนที่ เกี่ ยวกบัข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

ความเสีย่งในการสอบบญัชี 

ก34. ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี เป็นผลมาจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญและความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ ยงขึ้นอยู่กับวิธี 

การตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์นั้นและหลักฐานที่ ได้รับ 

ตลอดการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ ยงเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

มากกว่าเป็นเรื่ องของความสามารถในการวัดค่าอย่างแม่นย า 

ก35. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีไม่รวมถึงความเสี่ ยง

ที่ ผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ในขณะที่ งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดยทั่วไป ความเสี่ ยง

ดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้  ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีเป็นค าศัพท์เทคนิคที่ เกี่ ยวข้อง

กับกระบวนการการสอบบัญชี และไม่ได้หมายถึงความเสี่ ยงทางธุรกิจของผู้สอบบัญชี เช่น 

ความเสียหายจากการแพ้คดีความ การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ หรือเหตุการณ์อื่ นที่ เกิดขึ้น

อนัเกี่ ยวเนื่ องกบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก36. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ อาจเกดิขึ้นได้สองระดับ คือ 

• ระดับของงบการเงินโดยรวม และ 

• ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ก37. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน

โดยรวม หมายถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

เกี่ ยวข้องกบังบการเงินโดยรวมอย่างแผ่กระจาย และมีแนวโน้มที่ จะกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้หลายประการ 

ก38. การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ช่วยในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ หลักฐานดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้โดยมี

ความเสี่ ยงจากการสอบบัญชีในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารต่าง ๆ เพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจใช้แบบจ าลองซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ทั่วไปของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ ยงในการสอบบัญชีในรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่ อให้ได้มา

ซึ่ งความเสี่ ยงจากการตรวจสอบในระดับที่ ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชีบางคนอาจพบว่าแบบจ าลอง

ดังกล่าวมีประโยชน์ในการวางแผนวิธกีารตรวจสอบ 

ก39. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ มี 2 ส่วนคือ ความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุม 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุม เป็นความเสี่ ยงของกิจการและมีอยู่ 

โดยไม่ขึ้นอยู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 

ก40. ความเสี่ ยงสืบเนื่ องส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และของประเภทของรายการ

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องบางเร่ืองสูงกว่าเร่ืองอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการค านวณที่ ซับซ้อนหรือบัญชีที่ ประกอบด้วยจ านวนเงินที่

เกิดจากประมาณการทางบัญชีซึ่ งขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่ มีนัยส าคัญในการประมาณการ 

สถานการณ์ภายนอกที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงทางธุรกิจก็อาจมีอิทธิพลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ อง 

ตัวอย่างเช่น พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอาจท าให้สินค้าบางชนิดล้าสมัย ซ่ึงเป็นเหตุให้สินค้า

คงเหลือมีแนวโน้มที่ จะแสดงยอดที่ สูงเกินจริง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในกจิการและในสภาพแวดล้อม

ของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

หลายประการหรือทุกประการกอ็าจมีอิทธิพลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร  

ได้ให้การรับรองไว้โดยเฉพาะ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การขาดเงินทุนหมุนเวียน
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ที่ เพียงพอเพื่ อการด าเนินงานต่อเนื่ อง หรืออุตสาหกรรมที่ ก าลังถดถอยซึ่ งจะเห็นได้จากธุรกิจ

ที่ ประสบความล้มเหลวเป็นจ านวนมาก 

ก41. ความเสี่ ยงจากการควบคุม เป็นผลมาจากประสิทธิผลของการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และ

การดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ในการที่ จะระบุความเสี่ ยงที่ พบซึ่ งเป็นอุปสรรค

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี่ ยวกับการจัดท างบการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม 

แม้ว่าการควบคุมภายในจะถูกออกแบบและมีการปฏิบัติตามอย่างดีเพียงใด การควบคุม

ภายในสามารถลดลง แต่ไม่สามารถก าจัดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินได้เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการควบคุมภายใน  

ซึ่ งรวมถึง ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความเป็นไปได้

ที่ การควบคุมจะถูกแทรกแซงโดยการสมรู้ ร่วมคิด หรือการข้ามขั้นตอนอย่างไม่เหมาะสมโดย

ผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้  ความเสี่ ยงจากการควบคุมบางส่วนจึงต้องมีอยู่เสมอ มาตรฐานการสอบบัญชี

กล่าวถึงสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีต้องหรืออาจเลือกที่ จะทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการออกแบบการควบค ุม เพื่ อก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ 

การตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ จะท า18 

ก42. มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม่กล่าวถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยก

ต่างหากจากกัน แต่จะกล่าวถึงการประเมินรวมกันในรูปของ “ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ ยง

สบืเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุมแยกต่างหากจากกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู่กบัเทคนิคหรือ

วิธีการทางการสอบบัญชีและข้อพิจารณาในทางปฏิบัติที่ เลือกใช้ การประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจแสดงในรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น 

ร้อยละ หรือในรูปแบบที่ ไม่เป็นเชิงปริมาณ ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ความจ าเป็นของผู้สอบบัญชี

ในการประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมมีความส าคัญกว่าวิธกีารต่าง ๆ ที่ อาจใช้ในการประเมิน 

ก43. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กล่าวถึงข้อก าหนดและให้แนวปฏิบัติใน 

การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

ระดับของงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ 

ก44. ณ ระดับความเสี่ ยงในการสอบบัญชีระดับใดระดับหนึ่ ง ระดับที่ ยอมรับได้ของความเสี่ ยงจาก

การตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ประเมินได้ 

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ผู้สอบบัญชี
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่  7-17 
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เชื่ อว่ามีอยู่ย่ิงสูงขึ้น ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบที่ สามารถยอมรับได้จะย่ิงลดลง และดังนั้น

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีต้องการจะต้องย่ิงมีความเชื่ อถือได้มากขึ้น 

ก45. ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบเกี่ ยวข้องกบัลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีที่ ก าหนดขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่า

ที่ ยอมรับได้ ดังนั้น ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของวิธีการตรวจสอบ

และการน าวิธกีารตรวจสอบนั้นไปปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• การวางแผนที่ เพียงพอ 

• การจัดบุคลากรในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

• การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ 

• การควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ ปฏบิัติ 

ตัวอย่างข้างต้นจะช่วยเพิ่ มประสิทธผิลของวิธีการตรวจสอบและการน าวิธกีารตรวจสอบนั้นไป

ปฏิบัติ และลดโอกาสที่ ผู้ สอบบัญชีอาจเลือกวิธีการตรวจสอบที่ ไม่เหมาะสม น าวิธีการ

ตรวจสอบที่ เหมาะสมไปปฏบิัติผิดวิธ ีหรือแปลความหมายจากผลการตรวจสอบผิดพลาด 

ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30019 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงข้อก าหนด 

และให้แนวปฏิบัติในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินและการตอบสนองของผู้ สอบบัญชี

ต่อความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ อย่างไรกต็าม ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบสามารถลดลง แต่ไม่

สามารถก าจัดได้ เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการสอบบัญชี ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ ยงจาก

การตรวจสอบบางส่วนจึงยังคงมีอยู่เสมอ 

ขอ้จ ากดัสืบเนือ่งของการสอบบญัชี 

ก47. ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องและไม่สามารถลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีจนเป็นศูนย์ ดังนั้น  

จึงไม่สามารถได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นในระดับสูงสุดว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก

ข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการสอบบัญชี ซึ่ งท าให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ ผู้สอบบัญชีใช้

ในการหาข้อสรุปและใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี เป็นหลักฐานที่ ต้องใช้

ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการพิจารณาความเชื่ อถือได้มากกว่าที่ จะเป็นหลักฐานที่ ให้

ข้อสรุปได้ในตัวเอง ข้อจ ากดัสบืเนื่ องของการสอบบัญชีเกดิขึ้นจาก 

• ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ และ 

• ความจ าเป็นที่ จะต้องปฏบิัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาและต้นทุนที่ เหมาะสม 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 
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ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

ก48. การจัดท างบการเงินเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าข้อก าหนดของแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องของกิจการไปปฏิบัติกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ

กจิการ นอกจากนี้  รายการในงบการเงินหลายรายการเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจหรือ การประเมิน

ที่ ขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคลหรือความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ ง และอาจมีการตีความหรือ

การใช้ดุลยพินิจที่ ยอมรับได้หลายแบบ ดังนั้น รายการในงบการเงินบางรายการจึงขึ้นอยู่กับ

ความผันแปรในระดับหนึ่ ง ซึ่ งไม่สามารถก าจัดได้โดยการใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม ลักษณะ

เช่นนี้ มักเป็นกรณีของประมาณการทางบัญชีบางเร่ือง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชี

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาโดยเฉพาะว่าประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผลใน

บริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

และพิจารณาโดยเฉพาะเกี่ ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ  

ซึ่ งรวมถึงข้อบ่งชี้ถึงอคติที่ อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร20 

ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ 

ก49. ผู้สอบบัญชีมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเกี่ ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีใน

การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น 

• มีความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารหรือบุคคลอื่ น ๆ ทั้งที่ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจไม่ให้ข้อมูลที่

ครบถ้วนที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินหรือที่ ร้องขอโดยผู้สอบบัญชี ด้วยเหตุนี้

ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถมั่นใจเกี่ ยวกบัความครบถ้วนของข้อมูลได้ แม้ว่าผู้ สอบบัญชีจะ

ได้ใช้วิธกีารตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นว่าได้รับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดแล้ว 

• การทุจริตอาจเกี่ ยวข้องกับแผนการที่ มีการวางแผนอย่างซับซ้อนและรอบคอบ ซึ่ งออกแบบ

มาเพื่ อปกปิดการทุจริตนั้น ดังนั้น วิธีการตรวจสอบที่ ใช้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

อาจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจให้พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจาก

ความตั้งใจที่ เกี่ ยวกับ ตัวอย่างเช่น การสมรู้ ร่วมคิดเพื่ อแก้ไขเอกสารที่ อาจท าให้ผู้สอบบัญชี

เชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเป็นหลักฐานที่ ถูกต้องทั้งที่ หลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกฝึกอบรมหรือถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้ เชี่ ยวชาญในการพิสูจน์ 

ความแท้จริงของเอกสาร 

• การสอบบัญชีไม่ใช่การสบืสวนอย่างเป็นทางการเพื่ อหาการกระท าผิดที่ ต้องสงสยั ดังนั้น

ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น อ านาจในการตรวจค้นที่ อาจจ าเป็น

ส าหรับการสบืสวนดังกล่าว 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมและ

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่อ 

งบการเงิน” ย่อหน้าที่  12 
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ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงินและความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ ได้รับกบัต้นทุนที่ เสียไป 

ก50. ความยากล าบาก ระยะเวลา หรือต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องไม่เป็นเหตุอันควรให้ผู้สอบบัญชีละเว้น

วิธกีารตรวจสอบที่ ไม่มีวิธีการตรวจสอบอื่ นมาทดแทนได้ หรือยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ไม่น่าเชื่ อถือ การวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีเวลาและทรัพยากรที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ 

งานสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ความเกี่ ยวข้องของข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่

จะลดลงเมื่ อเวลาผ่านไป และควรมีการพิจารณาเปรียบเทยีบสมดุลระหว่างความเชื่ อถือได้ของ

ข้อมูลและต้นทุนของข้อมูลนั้น เร่ืองดังกล่าวเป็นที่ ยอมรับโดยแม่บทการรายงานทางการเงิน

บางเร่ือง (ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน) ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงินจึงมี

ความคาดหวังว่าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินภายในระยะเวลาและต้นทุนที่

เหมาะสม โดยตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ อาจมีอยู่หรือจะ

ติดตามทุกเร่ืองอย่างละเอียดถี่ ถ้วน บนสมมติฐานที่ ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีข้อผิดพลาดหรือการทุจริต

จนกว่าจะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอื่ น 

ก51. ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้อง 

• วางแผนการตรวจสอบเพื่ อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธผิล 

• มุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังบัญชีที่ คาดไว้สูงว่าน่าจะมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในขณะที่ มุ่งเน้นการตรวจสอบที่ น้อยกว่าไปยังบัญชีอื่ น และ 

• ใช้การทดสอบและวิธกีารอื่ นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ เพื่ อหาการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ก52. เมื่ อพิจารณาวิธกีารตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก51 มาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

การวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง 

• มีหลักเกณฑ์ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ โดยใช้วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง21 และ 

• ใช้การทดสอบและวิธีการอื่ นในการตรวจสอบประชากรต่าง ๆ ในลักษณะที่ จะให้เกณฑ์

ที่ สมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกบัประชากรนั้น22 

 
21

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  5-10 

22
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ” และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
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เร่ืองอื่ นที่ มีผลกระทบต่อข้อจ ากดัสบืเนื่ องในการสอบบัญชี 

ก53. ในกรณีของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประการหรือเร่ืองบางเร่ือง ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น

จากข้อจ ากัดสืบเนื่ องที่ มีต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญมีนัยส าคัญอย่างมาก สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

หรือเร่ืองบางเร่ืองดังกล่าวรวมถึง 

• การทุจริต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือการสมรู้ ร่วมคิด 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ในรายละเอยีดเพิ่ มเติม 

• ความมีอยู่จริงและความครบถ้วนของความสัมพันธ์และรายการบัญชีของบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55023 ในรายละเอยีดเพิ่ มเติม 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 25024 ใน

รายละเอียดเพิ่ มเติม 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตที่ อาจท าให้กิจการไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่ องได้ 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)25 ในรายละเอยีดเพิ่ มเติม 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องระบุวิธีการตรวจสอบที่ เฉพาะเจาะจงเพื่ อช่วยลดผลกระทบ

ของข้อจ ากดัสบืเนื่ อง 

ก54. ข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการสอบบัญชี ท าให้มีความเสี่ ยงที่ หลีกเล่ียงไม่ได้ที่ การแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ถูกตรวจพบ  แม้ว่า 

การตรวจสอบจะได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแล้วกต็าม 

ด้วยเหตุนี้  การตรวจพบในภายหลังถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงิน ซึ่ งเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง การไม่ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ข้อจ ากัดสบืเนื่ องของการสอบบัญชีไม่ใช่

ข้ออ้างของผู้สอบบัญชีในการยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไม่น่าเชื่ อถือ การที่ ผู้สอบบัญชีได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่นั้น พิจารณาได้จากวิธีการตรวจสอบที่

ใช้ภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้ดังกล่าว และความเหมาะสมของรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยประเมินจากหลักฐานดังกล่าวประกอบกบัวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั” 

24
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” 

25
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 
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การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ลกัษณะของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก55. มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดมาตรฐานของการท างานของผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชี 

ตลอดจนข้อพิจารณาเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการน าความรับผิดชอบดั งกล่าว 

ไปปฏบิัติกบัเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

ก56. ขอบเขต วันถือปฏิบัติ และข้อจ ากดัโดยเฉพาะ ในการน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ ง

ไปใช้ ได้อธบิายไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตให้

น ามาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติได้ก่อนวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่ นในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

ก57. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือ

ข้อบังคับนอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ลบล้างกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ ก ากับดูแลการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว

แตกต่างจากมาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

จะไม่ถือว่าเป็นการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ก58. (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ ยวข้อง) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก59. มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบในภาครัฐ อย่างไรกต็าม ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีในภาครัฐอาจได้รับผลกระทบจากข้อบังคับทางการสอบบัญชี หรือจาก

ภาระหน้าที่ ที่ มีต่อหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่ มีอ านาจอื่ น (เช่น 

กฎกระทรวง ข้อก าหนดตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติแห่งสภานิติบัญญัติ) ซึ่ งอาจครอบคลุม

ขอบเขตที่ กว้างกว่าการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบที่

เพิ่ มขึ้ นนี้ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี แต่อาจถูกก าหนดในแนวปฏิบัติที่

พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ 

เน้ือหาของมาตรฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก60. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และข้อก าหนด (ข้อก าหนดได้ถูกแสดงในมาตรฐานการสอบบัญชี

โดยใช้ค าว่า “ต้อง”) มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องใน

รูปแบบของการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงค าน า ซึ่ งมีบริบท

เกี่ ยวกับการท าความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นและค าจ ากัด

ความ ดังนั้น เนื้ อความทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับจึงเกี่ ยวข้องกับ 

การท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนั้นและการน า

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม 
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ก61. ในกรณีที่ จ าเป็น การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นจะให้ค าอธบิายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น การน าไปปฏิบัติ

และค าอธบิายอื่ นอาจ 

• อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่า ข้อก าหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่ จะครอบคลุม

เร่ืองใดบ้าง 

• ให้ตัวอย่างนโยบายและวิธปีฏบิัติที่ อาจเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

แม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อก าหนด แต่กเ็กี่ ยวข้องกับการน าข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การน าไปปฏิบัติและค าอธบิายอื่ นอาจให้ข้อมูล

เบื้องหลังความเป็นมาเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

ก62. ภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่ งของการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่ น วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย

ในการใช้ของภาคผนวกได้อธิบายไว้ในเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

ในหัวข้อและค าน าของภาคผนวกเอง 

ก63. ค าน า อาจรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น ค าอธบิายเกี่ ยวกบั 

• วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ตลอดจนค าอธิบายว่า

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นเกี่ ยวข้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ อย่างไร 

• สาระส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

• ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีและบุคคลอื่ นในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

• บริบทที่ ใช้ในการก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 

ก64. มาตรฐานการสอบบัญชีอาจมีหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” ค าจ ากดัความ คือค าอธิบายความหมาย

ของค าศัพทต่์าง ๆ ที่ ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ค าจ ากัดความดังกล่าวมีไว้เพื่ อช่วยให้การน า

มาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติและการตีความมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และไม่ได้มีเจตนาที่ จะลบล้างค าจ ากัดความที่ อาจก าหนดขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น ไม่ว่า

จะเป็นในทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเร่ืองอื่ น ๆ ค าศัพทด์ังกล่าวจะมีความหมายเดียวกันใน

มาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่ น  

ก65. ในกรณีที่ เหมาะสม ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมโดยเฉพาะส าหรับการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็และ

หน่วยงานภาครัฐจะอยู่ในการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นของมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ ช่วยในการน าข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น

ไปปฏบิัติในการตรวจสอบกิจการดังกล่าว อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ ไม่ได้จ ากัด

หรือลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น

ไปปฏบิัติและในการปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 
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ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก66. ในการระบุข้อพิจารณาเพิ่ มเติมในการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็ “กิจการขนาดเลก็” หมายถึง 

กจิการที่ โดยปกติมีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น 

(ก) ความเป็นเจ้าของและการบริหารรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลจ านวนน้อย (มักเป็นเจ้าของคนเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นอีกองค์กรหนึ่ งที่ เป็นเจ้าของกิจการโดยที่ เจ้าของ

มีลักษณะเชิงคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง) และ 

(ข) ข้อใดข้อหนึ่ งหรือหลายข้อจากข้อต่อไปนี้  

(1) มีรายการที่ ตรงไปตรงมาหรือไม่ซับซ้อน 

(2) มีการบันทกึบัญชีไม่ซับซ้อน 

(3) มีจ านวนสายงานธุรกจิน้อยและมีจ านวนผลิตภัณฑน้์อยภายในสายงานธุรกจิ 

(4) มีการควบคุมภายในน้อย 

(5) มีระดับชั้นของผู้บริหารน้อยและผู้บริหารรับผิดชอบการควบคุมในวงกว้าง หรือ 

(6) มีบุคลากรน้อย หลายคนมีหน้าที่ รับผิดชอบในวงกว้าง 

ลักษณะเชิงคุณภาพข้างต้นนี้ ไม่ได้ครอบคลุมลักษณะเชิงคุณภาพโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ใช่

ลักษณะเชิงคุณภาพของกิจการขนาดเลก็โดยเฉพาะ และกิจการขนาดเลก็ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะ

เชิงคุณภาพข้างต้นนี้ครบทุกข้อ 

ก67. ข้อพิจารณาโดยเฉพาะส าหรับกิจการขนาดเลก็ที่ รวมอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้ถูกพัฒนา

เร่ิมแรกจากกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาบางเร่ือง

อาจมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบกจิการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ มีขนาดเลก็ 

ก68. มาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวถึงเจ้าของกจิการขนาดเลก็ซึ่ งมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ

ในแต่ละวันว่า “เจ้าของที่ มีอ านาจจัดการ” 

วตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีแต่ละฉบบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก69. มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมีหนึ่ งวัตถุประสงค์หรือหลายวัตถุประสงค์ ซึ่ งเป็นตัวเชื่ อมโยง

ระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นกับวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีได้ผลลัพธ์ตามที่

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นต้องการ ในขณะเดียวกันกม็ีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ จะ

ช่วยผู้สอบบัญชีใน 

• การท าความเข้าใจว่าต้องท าสิ่ งใดให้ส าเรจ็ลุล่วง และในกรณีที่ จ าเป็น วิธกีารที่ เหมาะสม

ในการท าเช่นนั้น และ 

• การตัดสินใจว่าต้องท าสิ่ งใดเพิ่ มเติมหรือไม่เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ในสถานการณ์

นั้น ๆ ของการตรวจสอบ 
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ก70. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับในบริบทของ

วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อขึ้ นอยู่กับข้อจ ากัดสืบเนื่ องของ 

การสอบบัญชี เช่นเดียวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี 

ก71. ในการใช้วัตถุประสงค์ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักถึงความสมัพันธ์ระหว่างมาตรฐานการสอบบัญชี 

ทั้งนี้ เนื่ องจาก ดังเช่นที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก55 มาตรฐานการสอบบัญชีในบางกรณีจะเกี่ ยวข้อง

กับความรับผิดชอบทั่วไป และในกรณีอื่ นจะเกี่ ยวข้องกับการน าความรับผิดชอบเหล่านั้นไป

ปฏิบัติกับเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ด ารงไว้ซึ่ งทศันคติในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งจ าเป็นในทุกขั้นตอนของ

การวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ไม่ได้ถูกกล่าวซ า้ในรูปของข้อก าหนดในมาตรฐาน

การสอบบัญชีแต่ละฉบับอีก ในระดับที่ ลึกลงไป มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 

และ 330 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และข้อก าหนดเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน 

การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และ

ความรับผิดชอบในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่

ได้ประเมินไว้ดังกล่าวตามล าดับ วัตถุประสงค์และข้อก าหนดดังกล่าวจะถูกน าไปปฏิบัติตลอด

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับที่ กล่าวถึงเร่ืองโดยเฉพาะเจาะจงในการสอบบัญชี 

(ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540) อาจขยายความถึงเร่ืองที่ ว่าจะน า

วัตถุประสงค์และข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีอื่ น เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 315 (ปรับปรุง) และ 330 ไปใช้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนั้นอย่างไร  แต่จะไม่กล่าวซ ้า  ด ังนั้น  ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์และข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้องด้วย 

การใช้วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินความต้องการวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ก)) 

ก72. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 

ดังนั้น การน าข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชี 

จึงเป็นเกณฑ์ที่ เพียงพอให้แก่ผู้สอบบัญชีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรกต็าม 

เนื่ องจากสถานการณ์ของงานตรวจสอบแตกต่างกันไปอย่างมากและมาตรฐานการสอบบัญชี

ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมด ผู้สอบบัญชีจึงต้องรับผิดชอบในการก าหนด

วิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นเพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่ อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในสถานการณ์ของงานตรวจสอบ อาจมีเร่ืองบางเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชี

ต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมจากที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 
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การใช้วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ข)) 

ก73. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอแล้วหรือไม่ในบริบทของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ดังนั้น หากผู้สอบบัญชี

สรุปว่าหลักฐานการสอบบัญชีไม่เพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่ ง

หรือหลายข้อต่อไปนี้ เพื่ อให้บรรลุข้อก าหนดในย่อหน้าที่  21(ข) 

• ประเมินว่าได้รับหรือจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องเพิ่ มเติมจากการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ หรือไม่ 

• ขยายการตรวจสอบในการน าข้อก าหนดหนึ่ งข้อหรือหลายข้อไปปฏบิัติ หรือ 

• ใช้วิธกีารอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ 

ในกรณีที่ คาดว่าไม่มีข้อใดข้างต้นสามารถกระท าได้หรือเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้น  ๆ 

ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอและมาตรฐาน

การสอบบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี หรือต่อ

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานตรวจสอบให้เสรจ็สิ้น 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก74. ในบางกรณี มาตรฐานการสอบบัญชี (และข้อก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนั้น) อาจไม่เกี่ ยวข้องในสถานการณ์นั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น ถ้ากจิการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จะไม่มีเร่ืองใดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)26  

ก75. ในมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง อาจมีข้อก าหนดที่ มี เง่ือนไข ข้อก าหนดดังกล่าวจะ

เกี่ ยวข้องเมื่ อสถานการณ์ที่ ได้คาดการณ์ไว้ในข้อก าหนดนั้นเกิดขึ้ นและเง่ือนไขนั้นเกิดขึ้ น 

โดยทั่วไป เง่ือนไขของข้อก าหนดจะมีทั้งที่ ชัดแจ้งหรือโดยนัย ตัวอย่างเช่น 

• ข้อก าหนดที่ ให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

หากมีการจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ27 ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่ มีเง่ือนไข

ชัดแจ้ง 

 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  2 

27
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

ย่อหน้าที่  13 
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• ข้อก าหนดที่ ให้สื่ อสารเกี่ ยวกับจุดอ่อนที่ ส าคัญของการควบคุมภายในที่ พบในระหว่าง

การตรวจสอบกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล28 ซึ่ งขึ้นอยู่กับความมีอยู่จริงของจุดอ่อนที่

ส าคัญที่ พบดังกล่าว และข้อก าหนดเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง29 ซึ่ งขึ้นอยู่กับการที่ แม่บทนั้นก าหนดให้หรือ

อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่ มีเง่ือนไข

โดยนัย 

ในบางกรณี ข้อก าหนดอาจแสดงอยู่ในลักษณะที่ เป็นเง่ือนไขตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่

เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจถูกก าหนดให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบบัญชีหาก 

การถอนตัวนัน้สามารถกระท าไดภ้ายใตก้ฎหมายหรือขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง หรือผู้สอบบัญชี

อาจถูกก าหนดให้กระท าบางเร่ือง เวน้แต่เป็นเรื่องที่ตอ้งห้ามตามกฎหมายหรือขอ้บังคับ  

การอนุญาตหรือการห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีลักษณะที่ ชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัแต่ละประเทศ 

การไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก76. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กล่าวถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานในสถานการณ์

พิเศษที่ ผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง30 มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนด 

ให้ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ของการตรวจสอบนั้น 

การไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก77. การบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่นั้นเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชี ดุลยพินิจดังกล่าวเป็นผลของการใช้วิธกีารตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชี และการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่และจ าเป็นต้องตรวจสอบเพิ่ มเติมหรือไม่ในสถานการณ์ของ

การตรวจสอบนั้นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น สถานการณ์

ที่ อาจท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงสถานการณ์ที่  

• ขัดขวางไม่ให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องของมาตรฐานการสอบบัญชี 

• เป็นเหตุให้ไม่สามารถกระท าได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ ผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีการตรวจสอบ

เพิ่ มเติมหรือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ เห็นว่าจ าเป็นจากการใช้วัตถุประสงค์

ตามย่อหน้าที่  21 ตัวอย่างเช่น เกดิจากข้อจ ากดัเกี่ ยวกบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ สามารถหาได้ 

 
28

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหาร

ของกจิการ” ย่อหน้าที่  9 

29
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อควรพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ” ย่อหน้าที่  13 

30
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  12 
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ก78. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี    

รหัส 230 และข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ ยวข้องอื่ นเป็นหลักฐานที่ แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกับ   

การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นที่ จะต้องจดบันทึก

แยกไว้ต่างหาก (ดังเช่น ในแบบสอบถามเพื่ อการตรวจสอบ) ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละเร่ือง

แล้วกต็าม เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะช่วยผู้สอบบัญชี

ในการประเมินว่าการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นได้ขัดขวางผู้สอบบัญชีไม่ให้

บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 


