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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 330 - วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555 และทาํซํ'าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั'งนี' ขั'นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี' ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั'งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 330 - วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ © 2010 สงวนลิขสิทธิ4โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 - วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ © 2012 สงวนลิขสิทธิ4โดย 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 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้ เผ ยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื �อ ว ันที � 20 ธ ันวาคม  ค .ศ . 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ �งม ีก ารปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั'น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 - วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ (แปลจาก ISA330, The Auditor’s Responses to Assessed Risks) โดยปรับปรุงเนื' อหาและถ้อยคาํบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ'นสดุในหรือหลังวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี' ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั'น วันถือปฏบัิติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี' จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 330 วิธีปฏิบติัของผูส้อบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ไดป้ระเมินไว ้
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั 

  ย่อหนา้ที
 คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี'  1 วันถือปฏบัิติ  2 วตัถุประสงค ์  3 คําจํากดัความ  4 ขอ้กําหนด   การตอบสนองโดยรวม    5 วิธกีารตรวจสอบที�ตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้  6-23 ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล  24 การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี 25-27 เอกสารหลักฐาน  28-30 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื
น  การตอบสนองโดยรวม  ก1-ก3 วิธกีารตรวจสอบที�ตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้  ก4-ก58 ความเพียงพอของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ก59 การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี ก60-ก62 เอกสารหลักฐาน  ก63  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี�  1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี' เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและการนําการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญที�ผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151  ไปปฏบัิติในการตรวจสอบงบการเงิน วนัถอืปฏิบติั 2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี'  ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้โดยผ่านการออกแบบและการนาํไปปฏบัิติเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม คําจํากดัความ 4. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี'มีความหมายดังนี'  (ก) วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที�ถูกออกแบบเพื�อตรวจจับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระประกอบด้วย (1) การทดสอบรายละเอียด (ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล) และ (2) วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (ข) การทดสอบการควบคุม หมายถึง วิธีการตรวจสอบที�ถูกออกแบบเพื�อประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุมในการที�จะป้องกัน ตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

                                                 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2  TSA 330 

ขอ้กําหนด การตอบสนองโดยรวม 5. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและนาํวิธกีารตอบสนองโดยรวมไปปฏบัิติเพื�อตอบรับกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับงบการเงินที�ได้ประเมินไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1-ก3) วิธีการตรวจสอบที
ตอบสนองต่อความเสี
ยงจากการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในระดบัที
เกี
ยวกบัสิ
งที
ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที
ไดป้ระเมินไว ้6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ�งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบจะอยู่บนพื' นฐานของและสามารถตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล      ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก4-ก8) 7. ในการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื�อนาํไปปฏบัิติ ผู้สอบบัญชีต้อง (ก)  พิจารณาถึงเหตุผลเพื�อประเมินในสิ�งต่อไปนี'  อันเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล    ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้สาํหรับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง (1)  ความเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ       อนัเนื�องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ การเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง (กล่าวคือ ความเสี�ยงสบืเนื�อง) และ (2)  การประเมินความเสี�ยงได้คาํนึงถึงการควบคุมที�เกี�ยวข้องหรือไม่ (กล่าวคือ ความเสี�ยงจากการควบคุม) ซึ�งการคาํนึงถึงดังกล่าวกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐานการสอบบัญชีเพื�อพิจารณาว่า การควบคุมมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะเชื�อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื�อกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ) และ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9-ก18) (ข)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือมากขึ'นเมื�อการประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าความเสี�ยงอยู่ในเกณฑท์ี�สงูขึ'น (อ้างถึงย่อหน้า ก19) การทดสอบการควบคมุ 8. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุมเพื�อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม      การควบคุมที�เกี�ยวข้องเมื�อ 
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(ก)  การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที� เกี�ยวกับสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชีได้คาดการณ์ ว่า        การควบคุมมีการปฏบัิติตามอย่างมีประสิทธิผล (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะเชื�อถือความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื�อกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ) หรือ (ข)  วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชี        ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก20-ก24) 9. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชี       ที�มีความน่าเชื�อถือมากขึ'น เมื�อผู้สอบบัญชีได้ให้ระดับความน่าเชื�อถือในความมีประสิทธิผลของการควบคุมอยู่ในเกณฑท์ี�สงูขึ'น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก25) ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม 10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง (ก)  ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอื�นร่วมกับการสอบถามเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม ซึ�งรวมถึง (1)  การควบคุมนั'นได้มีการนาํไปใช้อย่างไรในระหว่างงวดบัญชีที�ตรวจสอบ (2)  การควบคุมถูกนาํไปปฏบัิติอย่างสมํ�าเสมอหรือไม่ (3)  การควบคุมถูกนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรใดหรือด้วยวิธีการอย่างไร (อ้างถึง       ย่อหน้าที� ก26-ก29) (ข)  กาํหนดว่าการควบคุมที�ทดสอบนั'นอิงกับการควบคุมอื�น (การควบคุมทางอ้อม) หรือไม่ หากเป็นเช่นนั'น มีความจาํเป็นหรือไม่ที�จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื�อสนับสนุนความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมทางอ้อมอื�นนั'น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก30-ก31) ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม 11. ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ�งหรือตลอดช่วงระยะเวลาที�ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะเชื�อถือในการควบคุมดังกล่าว เพื�อให้มีเกณฑ์ที�เหมาะสมในความเชื�อถือใน การควบคุมที� ผู้สอบบัญชีได้ตั' งใจไว้ ทั'งนี' ให้พิจารณาตามย่อหน้าที� 12 และ 15 (อ้างถึง     ย่อหน้าที� ก32) 
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การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล 12. เมื�อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล ผู้สอบบัญชีต้อง (ก)  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคัญของการควบคุมดังกล่าวที�เกดิขึ'นภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาล และ (ข)  กาํหนดหลักฐานการสอบบัญชีเพิ�มเติมที�ควรได้รับสาํหรับช่วงเวลาที�เหลือ (อ้างถึง      ย่อหน้าที� ก33-ก34) การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน 13. ในการกาํหนดว่าการใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุมที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเหมาะสมหรือไม่ และหากเหมาะสม ช่วงระยะเวลาที�อาจเว้นก่อนทาํการทดสอบการควบคุมในครั'งใหม่ควรเป็นเท่าใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี'  (ก)  ความมีประสิทธิผลขององค์ประกอบอื�นของการควบคุมภายใน รวมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุม การติดตามการควบคุมของกิจการ และกระบวนการประเมินความเสี�ยงของกจิการ (ข)  ความเสี�ยงที�เกิดจากลักษณะของการควบคุม รวมถึง เป็นการควบคุมโดยระบบที�ปฏิบัติด้วยมือหรือโดยระบบอตัโนมัติ  (ค)  ความมีประสทิธผิลของการควบคุมทั�วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง)  ความมีประสิทธิผลของการควบคุมและการนาํการควบคุมไปปฏบัิติโดยกิจการ รวมทั'งลักษณะและขอบเขตของการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมซึ�งผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบในงวดก่อน และมีการเปลี�ยนแปลงบุคลากรซึ�งมีผลกระทบที�มีนัยสาํคัญต่อการนาํการควบคุมไปปฏบัิติหรือไม่ (จ)  การไม่เปลี�ยนแปลงการควบคุมบางอย่างก่อให้เกิดความเสี�ยงเนื�องจากสถานการณ์       ที�เปลี�ยนแปลงไปหรือไม่ (ฉ)  ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญและขอบเขตของการให้ความเชื�อถือการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก35) 14. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที�จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องมีหลักฐานของความเกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�องของหลักฐานดังกล่าว โดยการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีการเปลี�ยนแปลงการควบคุมที�มีนัยสาํคัญซึ�งได้เกิดขึ'นหลังจากการตรวจสอบในงวดก่อนหรือไม่ ทั'งนี'ผู้สอบบัญชีต้องได้หลักฐานโดยใช้วิธีการสอบถามร่วมกับการสังเกตการณ์หรือการตรวจเอกสารหลักฐานเพื�อยืนยันความเข้าใจเกี�ยวกบัการควบคุมเฉพาะเรื�องดังกล่าว และ 
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(ก)  หากมีการเปลี�ยนแปลงซึ�งกระทบต่อความเกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�องของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมในงวดปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก36) (ข)  หากไม่มีการเปลี�ยนแปลงใด ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมอย่างน้อยหนึ�งครั'ง    ในทุกงวดที�สามของการตรวจสอบ และต้องทาํการทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละครั'ง เพื�อหลีกเลี�ยงความเป็นไปได้ของการทดสอบทุกการควบคุมที�ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะให้ความเชื�อถือในการตรวจสอบปีใดปีหนึ�งโดยไม่มีการทดสอบการควบคุมในการตรวจสอบอกี 2 ปีถัดมา (อ้างถึงย่อหน้าที� ก37-ก39) การควบคุมที�มีต่อความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ 15. หากผู้สอบบัญชีวางแผนที�จะเชื�อถือการควบคุมที�มีต่อความเสี�ยงซึ�งผู้สอบบัญชีกาํหนดให้เป็นความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมดังกล่าวในงวดปัจจุบัน การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม 16. ในการประเมินความมีประสิทธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุมที�เกี�ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระบ่งชี' ว่าการควบคุมไม่มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไรกต็าม การไม่พบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที�ว่าการควบคุมที�เกี�ยวข้องกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที�ได้ทดสอบนั'น     มีประสทิธผิล (อ้างถึงย่อหน้าที� ก40) 17. ในกรณีที� ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที�ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะเชื�อถือ ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามเป็นการเฉพาะเพื�อให้เข้าใจในประเดน็นั'น ๆ และผลกระทบที�อาจเกดิขึ'นตามมา และต้องพิจารณาว่า (อ้างถึงย่อหน้าที� ก41) (ก)  การทดสอบการควบคุมที� ได้ทําไปนั'นได้ให้เกณฑ์ที� เหมาะสมสําหรับการเชื� อถือ         ในการควบคุมหรือไม่ (ข)  การทดสอบการควบคุมเพิ�มเติมมีความจาํเป็นหรือไม่ หรือ (ค)  มีความจําเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระเพื�อระบุความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล      ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�อาจเกดิขึ'นหรือไม่  การตรวจสอบเนื�อหาสาระ 18. ไม่ว่าความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้        จะเป็นอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบัิติวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที�มีสาระสาํคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก42-ก47) 
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19. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการตรวจสอบเนื'อหาสาระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก48-ก51) วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระที�เกี�ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน 20. วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระของผู้สอบบัญชีต้องรวมวิธีการตรวจสอบที�เกี�ยวกับกระบวนการ      ในการปิดงบการเงินดังต่อไปนี'  (ก) ตรวจสอบความตรงกันหรือกระทบยอดข้อมูลในงบการเงินกับบันทึกทางบัญชีที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ว่าข้อมูลนั'นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั�วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื�น และ (ข) ตรวจสอบรายการใบสาํคัญทั�วไปและรายการปรับปรุงอื�นที�มีสาระสาํคัญซึ�งบันทึกใน ระหว่างช่วงของการจัดทาํงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก52 ) วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ 21. เมื� อผู้สอบบัญชีกําหนดว่า ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้เป็นความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื'อหาสาระซึ�งตอบสนองต่อความเสี�ยงดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ในกรณีที�วิธีการตรวจสอบสาํหรับความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระเพียงอย่างเดียว วิธีการตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงการทดสอบรายละเอยีดไว้ด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที� ก53) ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ 22. หากผู้สอบบัญชีได้ปฏบัิติวิธีการตรวจสอบเนื'อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติวิธกีารตรวจสอบสาํหรับช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่ถึงวันสิ'นงวดโดย (ก) ตรวจสอบเนื' อหาสาระร่วมกับการทดสอบการควบคุมสาํหรับช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่ถึงวันสิ'นงวด หรือ (ข) ตรวจสอบเนื' อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเพียงพอ เพื�อให้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผลในการขยายผลสรุปการตรวจสอบจากช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล ถึงวันสิ'นงวด (อ้างถึงย่อหน้าที� ก54-ก57) 23. ถ้ามีการตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยที�ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้เมื�อมีการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปลี�ยนการประเมิน        ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระ     ที�ได้เคยวางแผนไว้ เพื�อให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก58) 
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ความเพยีงพอของการแสดงรายการในงบการเงิน 24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื�อประเมินว่า การแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องหรือไม่ ในการประเมิน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงินนาํเสนอในลักษณะที�สะท้อนให้เหน็ถึงความเหมาะสมใน 
• การจัดประเภทรายการและรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน และรายการค้าที�เกี�ยวข้อง เหตุการณ์ และเงื�อนไข และ 
• การนาํเสนอ โครงสร้างและเนื'อหาของงบการเงิน  (อ้างถึงย่อหน้าที� ก59) การประเมินความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 25. จากการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินก่อนที�จะสรุปผลการตรวจสอบว่า การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง       อันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก60-ก61) 26. ผู้สอบบัญชีต้องสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่     ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องทั'งหมดในการแสดงความเหน็ ไม่ว่าหลักฐานนั'นจะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก62) 27. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอในสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที�มีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพยายามให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเพิ�มเติม หากผู้สอบบัญชียังไม่สามารถได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างมีเงื�อนไขหรือเสนอรายงานอย่างไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน เอกสารหลกัฐาน 28. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี' 2 (ก)  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้ในระดับงบการเงิน และลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที�ปฏบัิติ  (ข)  การเชื�อมโยงระหว่างวิธีการตรวจสอบเหล่านั'นกับความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ (ค)  ผลของการตรวจสอบ รวมถึงข้อสรุปในกรณีที�ยังมีความไม่ชัดเจน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก63) 

                                                 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที� 8-11 และย่อหน้าที� ก6 
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29. หากผู้สอบบัญชีได้วางแผนที�จะใช้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุมที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํบันทกึข้อสรุปที�ได้เกี�ยวกับการให้ความเชื�อถือในการควบคุมดังกล่าวที�ได้ทดสอบในงวดก่อนไว้ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 30. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลในงบการเงินมีข้อมูลตรงกนัหรือกระทบยอดได้กับบันทกึทางบัญชีที�เกี�ยวข้อง รวมถึง การตรวจสอบความตรงกนัหรือการกระทบยอดการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ว่าข้อมูลนั'นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั�วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื�น 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น  การตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที� 5) ก1. วิธีการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับงบการเงินที�ได้ประเมินไว้อาจรวมถึง  
• การเน้นความจําเป็นในการคงไว้ซึ� งการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี� ยง             ผู้ประกอบวิชาชีพต่อกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 
• การมอบหมายงานตรวจสอบให้แก่ผู้ช่วยที�มีประสบการณ์มากกว่าหรือบุคคลผู้ที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน หรือการใช้ผู้เชี�ยวชาญ 
• ให้การควบคุมดูแลที�มากขึ'น 
• การเพิ�มส่วนที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในการเลือกวิธกีารตรวจสอบที�จะใช้ต่อไป 
• การเปลี�ยนแปลงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทั�วไป เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระ ณ วันสิ'นงวดแทนการตรวจสอบระหว่างกาล หรือปรับเปลี�ยนลักษณะของวิธีการตรวจสอบเพื� อให้ได้หลักฐานที�น่าเชื�อถือมากขึ'น ก2. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที�ตรวจสอบ มีผลต่อ            การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับ        งบการเงิน และการตอบสนองโดยรวมของผู้สอบบัญชี เนื�องจากสภาพแวดล้อมการควบคุม     ที�มีประสิทธิผล อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื�อมั�นในระดับที�สูงขึ' นเกี�ยวกับการควบคุมภายในและความน่าเชื�อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากภายในกิจการ  ตัวอย่างเช่น อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีปฏบัิติวิธีการตรวจสอบบางอย่างในระหว่างกาลแทนการตรวจสอบ ณ วันสิ'นงวด อย่างไรกต็าม ข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อมการควบคุมจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมที�ไม่มีประสทิธผิลโดย 
• ปฏบัิติวิธกีารตรวจสอบที�มากขึ'น ณ วันสิ'นงวดแทนการตรวจสอบในระหว่างกาล  
• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพิ�มมากขึ'นด้วยวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ  
• เพิ�มจาํนวนสถานประกอบการเพื�อรวมในขอบเขตของการตรวจสอบ ก3. ข้อพิจารณาที�กล่าวข้างต้นมีผลต่อการกาํหนดวิธีการตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น การเน้นวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระ (การตรวจสอบเนื'อหาสาระ) หรือการใช้วิธกีารทดสอบการควบคุมควบคู่กบัวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ (การใช้วิธกีารตรวจสอบร่วมกนั) เป็นต้น 
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วิธีการตรวจสอบที
ตอบสนองต่อความเสี
ยงจากการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในระดบัที
เกี
ยวกบัสิ
งที
ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที
ไดป้ระเมินไว ้ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 6) ก4. การประเมินความเสี�ยงในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ระบุไว้ของผู้สอบบัญชีเป็นพื' นฐานในการพิจารณาวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมสาํหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่า (ก) การทดสอบการควบคุมเพียงอย่างเดียวอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญสําหรับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภทอย่างมีประสทิธผิล (ข) การใช้วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระเพียงอย่างเดียวเหมาะสมสาํหรับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภท ดังนั'นผู้สอบบัญชีจึงไม่คาํนึงถึงผลกระทบของการควบคุมในการประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีสาเหตุมาจากการประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีไม่พบว่ามีการควบคุมที�มีประสิทธิผลที�เกี�ยวข้องกับสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้    การรับรองไว้ หรือเนื�องจากการทดสอบการควบคุมอาจไม่มีประสทิธิภาพ ดังนั'นผู้สอบบัญชีจึงไม่เชื�อถือความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุมในการกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ หรือ (ค) การใช้วิธกีารตรวจสอบร่วมกนัระหว่างการทดสอบการควบคุมกบัการตรวจสอบเนื'อหาสาระ เป็นวิธกีารที�มีประสทิธผิล  อย่างไรกต็าม จากข้อกาํหนดภายใต้ย่อหน้าที� 18 ไม่ว่าจะเลือกวิธกีารตรวจสอบวิธใีด ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ     ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที�มีสาระสาํคัญ ก5. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การทดสอบ     การควบคุมหรือการตรวจสอบเนื' อหาสาระ) และประเภทของการตรวจสอบ (กล่าวคือ การตรวจ การสังเกตการณ์ การสอบถาม การยืนยันยอด การคาํนวณใหม่ การปฏิบัติซํ'า หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ) ลักษณะของวิธีการตรวจสอบเป็นสิ�งที�สาํคัญที�สุดในการตอบสนองต่อความเสี�ยง     ที�ได้ประเมินไว้ ก6. ช่วงเวลาของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง เวลาที�ผู้สอบบัญชีปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ หรือช่วงของเวลาหรือวันที�ที�ผู้สอบบัญชีต้องการได้หลักฐานการสอบบัญชี ก7. ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ หมายถึง ปริมาณที�จะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ เช่น ขนาดของตัวอย่างหรือจาํนวนครั'งที�จะสงัเกตการณ์กจิกรรมการควบคุมหนึ�ง ๆ 
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ก8. การออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ซึ�งลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตขึ' นอยู่กับ และตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้ จะให้การเชื�อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างวิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชี การตอบสนองต่อความเสี�ยงในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้  (อ้างถึงย่อหน้าที� 7 (ก)) ลักษณะ ก9. ความเสี�ยงที� ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้อาจมีผลต่อวิธีการตรวจสอบทั'งสองวิธีหรือวิธีที�ใช้ร่วมกัน เช่น ในกรณีที�ความเสี�ยงที�ประเมินไว้มีสูง ผู้สอบบัญชีอาจยืนยันความครบถ้วนของเงื�อนไขของสัญญากับคู่สัญญานอกเหนือจากการตรวจเอกสาร นอกจากนั'นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ�งอาจเหมาะสมกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางประเภทมากกว่าอีกวิธีหนึ�ง เช่น ในการตรวจสอบรายได้ การทดสอบการควบคุมอาจเป็นการตอบสนองที�เหมาะสมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ได้ประเมินไว้ในเรื�องของความครบถ้วน ในขณะที�การตรวจสอบเนื' อหาสาระอาจเป็นการตอบสนองที�เหมาะสมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ได้ประเมินไว้ในเรื�องของการเกดิขึ'นจริงของรายการ ก10. การกาํหนดลักษณะของวิธีการตรวจสอบมีพื' นฐานจากการประเมินความเสี�ยง เช่น ในกรณีที�ความเสี�ยงที�ประเมินไว้อยู่ในระดับตํ�าเนื�องจากลักษณะเฉพาะของประเภทของรายการโดยมิได้คาํนึงถึงการควบคุมที�เกี�ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่าวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพียงอย่างเดียวกส็ามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ ในอีกกรณีหนึ�ง หากความเสี�ยงที�ประเมินไว้อยู่ในระดับตํ�า เนื�องจากการควบคุมภายในของกิจการและผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะกาํหนดวิธกีารตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยคาํนึงถึงการควบคุมดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมตามที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 8 (ก) ตัวอย่างสาํหรับกรณีดังกล่าวได้แก่ ประเภทของรายการที�มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ซับซ้อน        ซึ�งถูกประมวลผลเป็นประจาํและควบคุมโดยระบบสารสนเทศของกจิการ ช่วงเวลา ก11. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื' อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือ ณ วันสิ'นงวด หากความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสูงขึ' น ผู้สอบบัญชีมักตัดสินใจว่าการใช้วิธีตรวจสอบเนื' อหาสาระในช่วงเวลาที�ใกล้วันสิ'นงวดหรือ ณ วันสิ'นงวด จะมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบช่วงเวลาก่อนวันสิ'นงวดหรือปฏบัิติงานตรวจสอบในช่วงเวลาที�ไม่ได้แจ้งไว้หรือไม่สามารถคาดเดาได้ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเลือกสถานประกอบการที�ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน) ช่วงเวลาในการตรวจสอบมีความเกี�ยวข้องโดยเฉพาะเมื�อพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการทุจริต เช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ในกรณีที�มีความเสี�ยงที�จะแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา
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หรือมีการบิดเบือนบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีโดยการขยายข้อสรุปที�ได้จากการตรวจสอบระหว่างกาลไปยังสิ'นงวดจะไม่มีประสทิธผิล ก12. ในอกีทางหนึ�ง การปฏบัิติงานตรวจสอบก่อนวันสิ'นงวดอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ที�มีนัยสาํคัญในช่วงเริ�มต้นของการตรวจสอบ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหาร หรือสามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบที�มีประสิทธิผลเพื�อตอบสนองต่อประเดน็ดังกล่าว  ก13. นอกจากนั'น วิธีการตรวจสอบบางวิธีสามารถปฏิบัติได้ ณ วันสิ'นงวดหรือภายหลังวันสิ'นงวดเทา่นั'น ตัวอย่างเช่น  
• การตรวจสอบความตรงกนัหรือการกระทบยอดข้อมูลในของงบการเงินกับรายการค้าที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความตรงกันหรือการกระทบยอดการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าข้อมูลนั'นรวบรวมจากข้อมูลในสมุดแยกประเภททั�วไปและสมุดแยกประเภทย่อยหรือจากแหล่งข้อมูลอื�น 
• การตรวจสอบรายการปรับปรุงที�จัดทาํในช่วงการจัดทาํงบการเงิน และ 
• วิธีการตอบสนองต่อความเสี�ยง ซึ�ง ณ วันสิ'นงวด กิจการอาจมีการทาํสัญญาการขายที�ไม่เหมาะสม หรือรายการค้ายังไม่สามารถสรุปข้อยุติได้  ก14. ปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องซึ�งมีอทิธิพลต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะปฏบัิติงานตรวจสอบบัญชีเมื�อใด รวมถึง 
• สภาพแวดล้อมการควบคุม 
• ช่วงเวลาที�ข้อมูลที�เกี�ยวข้องมีอยู่ (เช่น แฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมีการบันทกึข้อมูลใหม่ทบัข้อมูลเดิม หรือขั'นตอนที�ต้องการสงัเกตการณ์อาจกระทาํได้ในบางช่วงเวลาเทา่นั'น) 
• ลักษณะของความเสี�ยง (เช่น หากมีความเสี�ยงเกี�ยวกับการทาํให้รายได้เพิ�มสูงขึ'น เพื�อให้บรรลุรายได้ตามที�ได้คาดการณ์ไว้ โดยการทาํสัญญาขายปลอมภายหลังวันสิ'นงวด ผู้สอบบัญชีอาจต้องการตรวจสอบสญัญาที�มีอยู่ ณ วันสิ'นงวด) 
• ช่วงเวลาหรือวันที�ที�หลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี�ยวข้อง 
• ระยะเวลาในการจัดทํางบการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลซึ� งให้คาํอธบิายเกี�ยวกบัจาํนวนเงินที�บันทกึในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด 
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ขอบเขต ก15. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดขอบเขตของการตรวจสอบที�จาํเป็น หลังจากได้พิจารณา     ถึงความมีสาระสาํคัญ ความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ และระดับของความเชื�อมั�นที�ผู้สอบบัญชีวางแผนว่าจะได้รับ ในกรณีที�การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกันสามารถทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ�ง ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบแต่ละวิธีต้องพิจารณาแยกจากกัน โดยทั�วไป ผู้สอบบัญชีจะเพิ�มขอบเขตของการตรวจสอบหากความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเพิ�มขึ'น เช่น ในการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอันเนื�องมาจากการทุจริต การเพิ�มจาํนวนตัวอย่างหรือการใช้วิธีตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ละเอียดมากขึ'น อาจมีความเหมาะสม อย่างไรกต็าม ขอบเขตของการตรวจสอบที�เพิ�มขึ' นจะมีประสิทธิผลกต่็อเมื�อวิธกีารตรวจสอบนั'นสมัพันธก์บัความเสี�ยงนั'นโดยเฉพาะ  ก16. การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) อาจช่วยให้การทดสอบรายการ     ที�เป็นอเิลก็ทรอนิกส์และแฟ้มข้อมูลทางบัญชีมีความละเอียดถี�ถ้วนมากขึ'น ซึ�งอาจเป็นประโยชน์เมื�อผู้สอบบัญชีตัดสนิใจปรับเปลี�ยนขอบเขตการทดสอบ เช่น เมื�อมีการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอันเนื�องมาจากการทุจริต เทคนิคดังกล่าวสามารถใช้เลือกตัวอย่างรายการจากแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์หลัก เรียงลาํดับข้อมูลตามคุณลักษณะเฉพาะที�ต้องการ หรือทดสอบประชากรทั'งหมดแทนการเลือกตัวอย่าง ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ก17. สาํหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ข้อกาํหนดที�ต้องมีเพื�อการตรวจสอบและข้อกาํหนดพิเศษอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ ก18. ในกิจการขนาดเลก็มาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบกิจกรรมการควบคุมมากนัก หรือเอกสารของกจิการที�แสดงถึงการมีอยู่จริงหรือการปฏบัิติการควบคุมมีอยู่จาํกดั ในกรณีดังกล่าว การตรวจสอบโดยการใช้วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระเป็นหลักอาจมีประสิทธิผลกว่า อย่างไรกต็าม ในบางกรณี   ซึ�งยากที�จะเกิดขึ'น การไม่มีกิจกรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบอื�นของการควบคุมอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ ความเสี�ยงที�ประเมินอยู่ในเกณฑท์ี�สงูขึ'น (อ้างถึงย่อหน้าที� 7(ข)) ก19. เมื�อต้องการหลักฐานการสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือมากขึ'นเนื�องจากความเสี�ยงที�ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที�สูงขึ' น ผู้สอบบัญชีอาจเพิ�มปริมาณของหลักฐาน หรือได้รับหลักฐานที�มีความเกี�ยวข้องและเชื�อถือได้มากขึ'น เช่น โดยการเน้นการใช้หลักฐานจากบุคคลภายนอกหรือการได้รับหลักฐานจากแหล่งที�มีความอสิระต่าง ๆ 
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การทดสอบการควบคมุ การออกแบบและการทดสอบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที� 8) ก20. การทดสอบการควบคุมจะทดสอบเฉพาะการควบคุมที�ผู้สอบบัญชีกาํหนดว่ามีการออกแบบมาอย่างเหมาะสมที�จะป้องกัน หรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หากมีการใช้การควบคุมที�แตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาที�ต่างกันของช่วงเวลาที�ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมแต่ละการควบคุมแยกจากกนั ก21. การทดสอบความมีประสิทธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุมแตกต่างจากการทาํความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุมและการนําการควบคุมไปปฏิบัติ อย่างไรกต็ามวิธีการตรวจสอบที�ใช้เป็นประเภทเดียวกัน ดังนั'นผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการทดสอบ ความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุมในขณะเดียวกันกับการประเมินการออกแบบการควบคุมและการนาํการควบคุมไปปฏบัิตินั'นมีประสทิธภิาพ ก22. แม้ว่าวิธีการประเมินความเสี�ยงบางอย่างอาจไม่ได้ออกแบบมาเพื�อเป็นการทดสอบการควบคุมโดยเฉพาะ แต่อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเช่นเดียวกับการทดสอบการควบคุม ตัวอย่างของวิธีการประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจรวมถึง 
• การสอบถามเกี�ยวกบัการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร  
• การสังเกตการณ์การเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือนกับค่าใช้จ่ายจริงของฝ่ายบริหาร 
• การตรวจสอบรายงานเกี�ยวกบัการสบืหาสาเหตุของผลต่างระหว่างยอดตามงบประมาณและยอดที�เกดิขึ'นจริง   วิธีการตรวจสอบดังกล่าวทาํให้ทราบถึงการออกแบบเกี�ยวกับนโยบายงบประมาณของกิจการและทราบว่านโยบายดังกล่าวได้มีการนําไปปฏิบัติหรือไม่ และยังอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการใช้นโยบายงบประมาณเพื�อที�จะป้องกันหรือตรวจพบ    การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในเรื�องของการจัดประเภทค่าใช้จ่าย ก23. นอกจากนี'  ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการทดสอบการควบคุมที�จะทาํควบคู่ไปกับการทดสอบรายละเอียดในรายการเดียวกัน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการทดสอบรายละเอยีด แต่วัตถุประสงค์ทั'งสองสามารถบรรลุได้โดยการทดสอบรายการเดียวกันไปพร้อมกัน ซึ�งเรียกว่า การทดสอบเพื�อบรรลุสองวัตถุประสงค์ “Dual-purpose test” เช่น ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบและประเมินผลของการตรวจสอบใบแจ้งหนี'เพื�อพิจารณาว่าได้มีการอนุมัติหรือไม่ ในขณะเดียวกนักใ็ห้หลักฐานการสอบบัญชีที�เป็นเนื' อหาสาระของรายการได้ การออกแบบและการประเมินการทดสอบเพื�อบรรลุสองวัตถุประสงค์นั'น ให้พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ของการทดสอบแยกจากกนั 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 15  TSA 330 

ก24. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าไม่สามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระให้มีประสิทธผิลเพื�อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้3 ทั'งนี' อาจเกิดขึ' นในกรณีที�กิจการดําเนินธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่จัดทาํหรือจัดเกบ็เอกสารประกอบรายการ นอกจากการจัดเกบ็โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นั'น ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมที�เกี�ยวข้องตามที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 8(ข) หลักฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื�อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที� 9) ก25. ผู้สอบบัญชีอาจต้องเพิ� มระดับความเชื� อมั� นในเรื� องความมีประสิทธิผลของการปฏิ บัติ                 ตามการควบคุมให้สูงขึ' นเมื� อผู้สอบบัญชีใช้หลักการตรวจสอบโดยเน้นเรื� องของการทดสอบ             การควบคุม โดยเฉพาะในกรณีที�เหน็ว่า ไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่สามารถปฏบัิติได้ในการได้มาซึ�งได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระเพียงอย่างเดียว ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบการควบคุม วิธกีารตรวจสอบอื�นร่วมกบัการสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที� 10(ก)) ก26. การสอบถามเพียงอย่างเดียวนั'นไม่เพียงพอในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุม ดังนั'นผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบอื�นร่วมกับการสอบถาม การสอบถามร่วมกับการตรวจสอบเอกสารหรือการปฏบัิติซํ'าย่อมให้ความเชื�อมั�นมากกว่าการสอบถามและการสงัเกตการณ์ เนื�องจากการสงัเกตการณ์จะสมัพันธก์บัจุดเวลาที�สงัเกตการณ์เทา่นั'น ก27. ลักษณะของการควบคุมมีผลต่อวิธีที�ใช้ในการตรวจสอบเพื�อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุมได้ถูกนาํไปปฏบัิติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เช่น หากเอกสารประกอบให้หลักฐานในเรื�องความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที�จะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมโดย   การตรวจสอบเอกสารรายการนั'น อย่างไรกต็าม การควบคุมบางอย่างอาจไม่มีเอกสารประกอบที�เกี�ยวข้อง เช่น อาจไม่มีเอกสารเกี�ยวกับการปฏบัิติงานในส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมบางอย่าง เช่น การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมการควบคุมบางประเภท เช่น กิจกรรมการควบคุมซึ�งปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์ดังกล่าว หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมอาจได้มาจากการสอบถามร่วมกับวิธีการอื�น เช่น การสังเกตการณ์หรือการใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAATs) 
                                                 
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 30 
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ขอบเขตของการทดสอบการควบคุม ก28. เมื�อผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานที�มีความน่าเชื�อถือมากขึ' นเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุม การเพิ�มขอบเขตของการทดสอบการควบคุมอาจมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาประเดน็ดังต่อไปนี' ร่วมกับระดับของความเชื�อถือในการควบคุม ในการกาํหนดขอบเขตของการทดสอบการควบคุม  
• ความถี�ที�กจิการได้ปฏบัิติการควบคุมในระหว่างช่วงเวลา 
• ความยาวของช่วงระยะเวลาที�ผู้สอบบัญชีจะเชื�อถือในความมีประสิทธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม 
• อตัราการไม่ปฏบัิติตามการควบคุมที�ได้คาดการณ์ไว้ 
• ความเกี� ยวข้องและความเชื� อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีที�จะได้ รับเกี� ยวกับ             ความมีประสิทธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุมในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
• ขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการทดสอบการควบคุมอื�นที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5304 ให้แนวปฏบัิติเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอบเขตของการทดสอบ ก29. เนื� องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสมํ� าเสมอ       ผู้สอบบัญชีอาจไม่จาํเป็นที�จะต้องเพิ�มขอบเขตการทดสอบการควบคุมที�ทาํงานโดยอัตโนมัติ การควบคุมที�ทาํงานโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะการทาํงานที�สมํ�าเสมอเว้นแต่จะมีการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม (รวมถึงตาราง แฟ้มข้อมูล หรือข้อมูลถาวรอื�นที�ถูกนาํมาใช้โดยโปรแกรม) เมื�อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าการควบคุมที�ท ํางานโดยอัตโนมัติท ํางานได้ตามที�กําหนดไว้        (ซึ�งสามารถทาํได้ทั'งในเวลาที�เริ�มมีการนาํการควบคุมมาปฏบัิติหรือในช่วงเวลาอื�น) ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบการควบคุมเพื�อพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื�อง การทดสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณาว่า  
• การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมจะทาํได้โดยเฉพาะกรณีที�มีการควบคุมการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมที�เหมาะสม  
• โปรแกรมที�ใช้ในการประมวลผลรายการเป็นโปรแกรมที�ได้รับการอนุมัติ และ 
• การควบคุมทั�วไปที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ มีประสทิธผิล  การทดสอบดังกล่าวยังอาจรวมถึง การพิจารณาว่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ซึ�งอาจเป็นในกรณีที�กิจการใช้ซอฟต์แวร์สาํเรจ็รูปโดยไม่ได้มีการปรับเปลี�ยนหรือบาํรุงรักษา เช่น ผู้สอบบัญชีอาจทําการตรวจสอบบันทึกที� เกี�ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื� อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีว่าไม่มีการเข้าถึงโปรแกรมโดยผู้ที�ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาที�ตรวจสอบ  

                                                 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบญัชี” 
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การทดสอบการควบคุมทางอ้อม (อ้างถึงย่อหน้าที� 10(ข)) ก30. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจาํเป็นในการให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเพื�อสนับสนุนความมีประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม เช่น เมื�อผู้สอบบัญชีตัดสินใจที�จะทดสอบ       ความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อยกเว้นเกี�ยวกับรายการขายที�เกินกว่าวงเงิน      ที�ได้รับอนุมัติของผู้ใช้รายงาน การสอบทานโดยผู้ใช้รายงานและการติดตามหาสาเหตุเป็น            การควบคุมที�สัมพันธ์โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน (เช่น การควบคุมทั�วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ถือเป็น “การควบคุมทางอ้อม” ก31. เนื� องจากการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของความสมํ�าเสมอ หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับการนาํการควบคุมระบบงานแบบอัตโนมัติไปใช้เมื�อพิจารณาร่วมกับหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการนาํการควบคุมไปปฏิบัติสาํหรับการควบคุมทั�วไปของกิจการ (โดยเฉพาะการควบคุมการเปลี�ยนแปลง) อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที�ครอบคลุมเกี�ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม ช่วงเวลาของการทดสอบการควบคุม ช่วงเวลาที�ตั'งใจให้ความเชื�อถือในการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที� 11) ก32. หลักฐานการสอบบัญชี ณ เวลาหนึ�งอาจเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี เช่น การทดสอบการควบคุมเกี�ยวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ ณ วันสิ'นงวด    ในอีกด้านหนึ�ง หากผู้สอบบัญชีตั'งใจจะเชื�อถือในการควบคุมหนึ�ง ๆ ตลอดช่วงของเวลา ผู้สอบบัญชีควรใช้การทดสอบที�สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในช่วงเวลาที�เกี�ยวข้องนั'น เช่น การทดสอบการติดตามการควบคุมของกิจการ การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที� 12(ข)) ก33. ปัจจัยที�เกี�ยวข้องในการพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีใดที�ควรได้รับเพิ�มเติมเกี�ยวกับการควบคุมในช่วงเวลาที�เหลือภายหลังการตรวจสอบระหว่างกาลรวมถึง 
• ความมีนัยสาํคัญของความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้  
• การควบคุมที�ได้ทดสอบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคัญในการควบคุมดังกล่าวที�เกิดขึ' นหลังจากที�ได้ทดสอบในการตรวจสอบระหว่างกาล รวมถึงการเปลี�ยนแปลงในระบบสารสนเทศ การประมวลผล และบุคลากร 
• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม      การควบคุมที�ผู้สอบบัญชีได้รับ  
• ความยาวของช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่  
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• ขอบเขตที�ผู้สอบบัญชีตั'งใจที�จะลดการตรวจสอบเนื' อหาสาระเนื�องจากการให้ความเชื�อถือในการควบคุม  
• สภาพแวดล้อมการควบคุม  ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ�มเติมที�อาจได้รับโดยการขยายการทดสอบการควบคุมให้ครอบคลุมช่วงเวลาที�เหลืออยู่หรือการทดสอบการติดตามการควบคุมของกจิการ การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 13) ก35. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเมื�อผู้สอบบัญชีได้ทาํการตรวจสอบบางอย่างที�ทาํให้แน่ใจว่าหลักฐานนั'นมีความต่อเนื�อง     ในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบงวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการควบคุมที�ทาํงานโดยอัตโนมัติทาํงานได้ตามที�กาํหนดไว้  ผู้สอบบัญชีควรได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื�อที�จะพิจารณาว่ามีการเปลี�ยนแปลงในการควบคุมที�ทาํงานโดยอัตโนมัติที�มีผลกระทบต่อความต่อเนื�องของความมีประสทิธิผลของการทาํงานหรือไม่ เช่น การสอบถามฝ่ายบริหารและตรวจสอบร่องรอยของรายการ (logs) ซึ�งบ่งชี' ถึงการเปลี�ยนแปลงในการควบคุมนั'น การพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงอาจมีผลทั'งต่อการเพิ�มขึ' นหรือลดลงของหลักฐานการสอบบัญชีที�คาดว่าจะได้รับเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม     การควบคุมในงวดปัจจุบัน  การควบคุมที�เปลี�ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 14(ก)) ก36. การเปลี�ยนแปลงอาจมีผลต่อความเกี�ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับในงวดก่อน     ซึ� งอาจทําให้หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์สําหรับความเชื�อถือที� ต่อเนื�องในงวดปัจจุบัน เช่น การเปลี�ยนแปลงระบบที�ทาํให้กิจการได้รับรายงานใหม่อาจไม่มีผลกระทบต่อความเกี�ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับในงวดก่อน แต่การเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อข้อมูลที�เกบ็สะสมไว้หรือทาํให้ข้อมูลถูกคาํนวณแตกต่างไปจากเดิมมีผลต่อความเกี�ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีดังกล่าว การควบคุมที�ไม่เปลี�ยนแปลงไปจากการตรวจสอบงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 14(ข)) ก37. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าจะเชื�อถือหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบ   ในงวดก่อนหรือไม่สาํหรับการควบคุมที� (ก) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงไปหลังจากที�ได้มีการทดสอบในงวดก่อน และ (ข) ไม่ใช่การควบคุมที�ช่วยลดความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ เป็นเรื�องของการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั'น ระยะเวลาที�จะทดสอบการควบคุมดังกล่าวใหม่นั'น กข็ึ'นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพเช่นกัน แต่อย่างไรกต็าม ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยทุกปีที�สาม ตามที�ระบุไว้ในย่อหน้าที� 14(ข) 
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ก38. โดยทั�วไป หากความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอยู่ในระดับที�สงูขึ'น หรือการเชื�อถือในการควบคุมมีสูงขึ'น ช่วงห่างของระยะเวลาที�จะทดสอบใหม่     กจ็ะสั'นลง ปัจจัยที�อาจทาํให้ช่วงห่างของระยะเวลาในการทดสอบใหม่ลดลง หรือก่อให้เกิดความไม่เชื�อถือในหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี'  
• สภาพแวดล้อมการควบคุมที�มีข้อบกพร่อง 
• การติดตามการควบคุมที�มีข้อบกพร่อง 
• การควบคุมที�เกี�ยวข้องเป็นการปฏบัิติด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ 
• การเปลี�ยนแปลงบุคลากรซึ�งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการนาํการควบคุมไปปฏบัิติ 
• สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปที�บ่งชี'ถึงความจาํเป็นของการเปลี�ยนแปลงการควบคุม 
• การควบคุมทั�วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีข้อบกพร่อง ก39. เมื�อมีการควบคุมเป็นจาํนวนมากที�ผู้สอบบัญชีตั'งใจเชื�อถือในหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อน การทดสอบการควบคุมบางอย่างในการตรวจสอบแต่ละครั'ง    จะให้ข้อมูลเกี�ยวกับความมีประสิทธิผลต่อเนื�องของสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ�งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีว่าการเชื�อถือหลักฐานที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนมีความเหมาะสมหรือไม่ การประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที� 16-17) ก40. การตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญจากวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เป็นข้อบ่งชี'ที�หนักแน่นว่าการควบคุมภายในมีข้อบกพร่องที�มีนัยสาํคัญ ก41. แนวคิดเรื�องความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมยอมรับว่า อาจมีการปฏบัิติที�แตกต่างไปจากการควบคุมที�กาํหนดไว้ ซึ�งการปฏบัิติที�แตกต่างไปจากการควบคุมที�กาํหนดไว้อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย เช่น การเปลี�ยนแปลงบุคลากรหลัก ความผันผวนของปริมาณรายการตามฤดูกาลที�มีนัยสาํคัญ และข้อผิดพลาดของบุคลากร อัตราการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมโดยเฉพาะเมื�อเปรียบเทียบกับอัตราที�ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ไว้ อาจบ่งชี' ในเรื�องความไม่น่าเชื�อถือของการควบคุมที�จะช่วยลดความเสี�ยงในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ 
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วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที� 18) ก42. ย่อหน้าที� 18 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที�มีสาระสาํคัญ โดยไม่คาํนึงถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้อกาํหนดนี'สะท้อนให้เหน็ความจริงที�ว่า (ก) การประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีเป็นการใช้ดุลยพินิจ ดังนั'นอาจไม่สามารถระบุถึง ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญได้ทั'งหมด และ (ข) มีข้อจาํกดัสบืเนื�องเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ซึ�งรวมถึง การแทรกแซงของผู้บริหาร ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ ก43. ทั'งนี'  ขึ'นอยู่กบัสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่า 
• การตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวเพียงพอ      ที�จะลดความเสี�ยงจากการตรวจสอบให้อยู่ในระดับตํ�าพอที�จะยอมรับได้ เช่น ในกรณีที�การประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานการสอบบัญชีจากการทดสอบการควบคุม 
• การทดสอบรายละเอยีดเพียงอย่างเดียวเป็นวิธทีี�เหมาะสม 
• การตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบร่วมกับการทดสอบรายละเอียดเป็นการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ที�ดีที�สุด ก44. โดยทั�วไป การตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการที�เหมาะสาํหรับรายการที�มีปริมาณมากที�มีแนวโน้มที�สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา มาตรฐาน      การสอบบัญชี รหัส 5205 ได้ให้ข้อกาํหนดและแนวทางในการนาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบไปปฏบัิติในการสอบบัญชี ก45. ลักษณะของความเสี�ยงและสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้มีความเกี�ยวข้องในการออกแบบ        การทดสอบรายละเอียด เช่น ในการทดสอบรายละเอียดเกี�ยวกบัความมีอยู่จริงหรือการเกิดขึ'นจริง ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากจาํนวนเงินที�รวมอยู่ในงบการเงินและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้อง ในทางกลับกัน ในการทดสอบรายละเอียดเกี�ยวกับความครบถ้วน ผู้สอบบัญชีอาจเลือกรายการจากรายการที�คาดว่าจะรวมอยู่ในจํานวนเงินในงบการเงินที�เกี�ยวข้องและตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีอยู่ในงบการเงินจริงหรือไม่  ก46. เนื� องจากการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ             ได้คาํนึงถึงการควบคุมภายใน ดังนั'นขอบเขตของการตรวจสอบเนื'อหาสาระจะมากขึ'น เมื�อผลจากการทดสอบการควบคุมไม่เป็นที�น่าพอใจ อย่างไรกต็าม การขยายขอบเขตของการตรวจสอบจะมีความเหมาะสมกต่็อเมื�อวิธกีารตรวจสอบนั'นมคีวามเกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงนั'น 

                                                 
5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 
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ก47. ในการออกแบบการทดสอบรายละเอียด ขอบเขตของการทดสอบโดยทั�วไปถือตามแนวคิด    ในเรื�องขนาดของตัวอย่าง อย่างไรกต็าม ปัจจัยอื�นยังคงเกี�ยวข้องรวมถึงการใช้วิธีเลือกการทดสอบอื�นซึ�งอาจมีประสทิธผิลกว่า โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5006 การพิจารณาว่าจะใช้การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� 19) ก48. การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกมักมีความเกี�ยวข้องกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที�เกี�ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีและส่วนอื�นที�เป็นเรื�องยอดคงเหลือทางบัญชี แต่ไม่จาํเป็นต้องจาํกัดเฉพาะเพียงยอดคงเหลือทางบัญชีเท่านั'น เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอคาํยืนยันจากบุคคล ภายนอกเกี�ยวกับลักษณะเงื�อนไขของข้อตกลง สัญญา หรือรายการระหว่างกิจการกับบุคคล ภายนอก วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังอาจทาํให้ได้รับหลักฐานเกี�ยวกับการไม่เกดิขึ'นของเงื�อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การขอคาํยืนยันเพื�อยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงอื�นที�อาจเกี�ยวข้องกับการตัดยอดรายได้ของกิจการ สถานการณ์อื�น ๆ ที�วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้ รวมถึง 
• ยอดคงเหลือธนาคาร และข้อมูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัความสมัพันธก์บัธนาคาร 
• ยอดคงเหลือลูกหนี'การค้า และเงื�อนไขของสญัญา 
• สนิค้าคงเหลือซึ�งเกบ็ไว้โดยบุคคลที�สาม ณ คลังสนิค้าทณัฑบ์นเพื�อการผลิต หรือสนิค้าฝากขาย 
• เอกสารสิทธิในทรัพย์สินที�เกบ็รักษาโดยที�ปรึกษากฎหมายหรือสถาบันการเงิน เพื�อการรักษาดูแลทรัพย์สนิหรือเพื�อเป็นหลักทรัพย์คํ'าประกนั 
• เงินลงทุนที�เกบ็รักษาดูแลโดยบุคคลที�สาม หรือเงินลงทุนที�ซื' อจากนายหน้าซื'อขายซึ�งยังไม่มีการส่งมอบกนั ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
• จาํนวนเงินที�เป็นหนี'กบัผู้ให้กู้ รวมถึงเงื�อนไขการชาํระคืนและข้อจาํกดัที�เกี�ยวข้อง  
•  ยอดคงเหลือเจ้าหนี'การค้า และเงื�อนไขของสญัญา ก49. ถึงแม้ว่าการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในบางเรื�อง ยังมีสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางเรื�องที�การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที�มีความเกี�ยวข้องน้อย เช่น การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกให้หลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการเรียกเกบ็หนี'ของยอดคงเหลือลูกหนี' น้อยกว่าในเรื�องความมีอยู่จริง 

                                                 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที� 10 
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ก50. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกที�ทาํขึ' นเพื� อวัตถุประสงค์   อย่างหนึ�งอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับเรื�องอื�นด้วย ตัวอย่างเช่น การขอคาํยืนยันยอดคงเหลือธนาคารมักรวมการขอข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่องบการเงินอื�น ทั'งนี'  ข้อพิจารณาดังกล่าวอาจมีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีว่าจะขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกหรือไม่ ก51. ปัจจัยที�อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะใช้วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระหรือไม่รวมถึง 
•  ความรู้ในเรื�องที�ขอคาํยืนยันของผู้ให้คาํยืนยัน ผลการตอบกลับจะมีความน่าเชื�อถือกว่าหากผู้ให้คาํยืนยันมีพื'นฐานความรู้เกี�ยวกบัข้อมูลที�ขอคาํยืนยัน 
•  ความสามารถหรือความเตม็ใจของผู้ให้คาํยืนยันในการตอบคาํยืนยัน เช่น ผู้ให้คาํยืนยัน 

o  อาจไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการตอบการขอคาํยืนยัน 
o  อาจพิจารณาว่าการตอบคาํยืนยันเป็นการสิ'นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสยีเวลา  
o  อาจมีความกังวลเกี�ยวกับภาระหนี' สินในทางกฎหมายที�อาจจะเกิดขึ' นจากการตอบคาํยืนยัน 
o  อาจบันทกึบัญชีในสกุลเงินที�ต่างกนั หรือ  
o  อาจดาํเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที�การตอบกลับการขอคาํยืนยันไม่ใช่งานที�มีนัยสาํคัญในการทาํงานประจาํวัน ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ให้คาํยืนยันอาจไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับแบบง่าย ๆ หรือพยายามที�จะจาํกดัความน่าเชื�อถือของการตอบกลับ 

•  ความเที�ยงธรรมของผู้ให้คาํยืนยัน หากผู้ให้คาํยืนยันเป็นบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกันกบักจิการ การตอบกลับอาจมีความน่าเชื�อถือน้อยลง วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระที�เกี�ยวกบักระบวนการในการปิดงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที� 20) ก52. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบโดยเนื' อหาสาระที�เกี�ยวกับกระบวนการปิดงบการเงินของผู้สอบบัญชีขึ' นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนในกระบวนการรายงานทางการเงินของ  กจิการและความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�เกี�ยวข้อง วิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที� 21) ก53. ย่อหน้าที� 21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี'กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเนื' อหาสาระซึ�งตอบสนองต่อความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญเป็นการเฉพาะ หลักฐานการสอบบัญชี     ในรูปแบบของคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกที�ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงจากผู้ให้คาํยืนยันที�มีความเหมาะสมอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือ          ในระดับสูงซึ�งผู้สอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที�มีนัยสาํคัญไม่ว่าจะเนื�องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เช่น หากผู้สอบบัญชีระบุว่าฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้ความกดดันในการทาํกําไรให้เป็นไปตามที�
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คาดการณ์ไว้ อาจมคีวามเสี�ยงที�ฝ่ายบริหารอาจเพิ�มยอดขายโดยการรับรู้รายได้ที�ไม่เหมาะสมจากสัญญาการขายที�ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ หรือการรับรู้รายได้จากการขายก่อนการส่งมอบสินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเพื�อยืนยันทั'งยอดคงเหลือและรายละเอียดของข้อตกลงในการขาย รวมถึง วันที� สิทธิในการคืนสินค้า และเงื�อนไขการส่งมอบสินค้า นอกจากนี'  ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการสอบถามผู้ที�ไม่เกี�ยวข้องทางการเงินภายในกิจการถึงการเปลี�ยนแปลงของข้อตกลงในการขาย และเงื�อนไขการส่งมอบนั'นมีประสทิธผิลในการเสริมการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกดังกล่าว ช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ (อ้างถึงย่อหน้าที� 22-23) ก54. โดยส่วนใหญ่ หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระที�ได้จากการตรวจสอบในงวดก่อนให้หลักฐานเพียงเลก็น้อยหรือไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีเลยสาํหรับงวดปัจจุบัน อย่างไรกด็ี มีข้อยกเว้น เช่น ความเหน็ในทางกฎหมายที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี�ยวกับโครงสร้างธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอาจมีความเกี�ยวข้องในงวดปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว การใช้หลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระที�ได้ทาํในงวดก่อนโดยที�หลักฐานและเนื' อหาที�เกี�ยวข้องไม่ได้เปลี�ยนแปลงไปอาจมีความเหมาะสม ทั'งนี' ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีตรวจสอบในงวดปัจจุบันเพื�อให้มั�นใจว่าเรื�องดังกล่าวยังมีความเกี�ยวข้องที�ต่อเนื�อง การใช้หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับในระหว่างการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที� 22) ก55. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นการมีประสิทธิผลในการตรวจสอบเนื' อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล และเปรียบเทียบและกระทบยอดข้อมูลเกี�ยวกับยอดคงเหลือ     ณ วันสิ'นงวดกบัข้อมูลที�สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ ณ ช่วงระหว่างกาลเพื�อ (ก) ระบุยอดที�มีความผิดปกติ  (ข) ตรวจสอบยอดดังกล่าว และ (ค) ตรวจสอบเนื' อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือทดสอบรายละเอียด      เพื�อทดสอบในช่วงเวลาตั'งแต่วันที�ทาํการตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ'นงวด ก56. การตรวจสอบเนื' อสาระที�ทาํในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลโดยไม่ใช้วิธีตรวจสอบเพิ�มเติมในภายหลังจะเพิ�มความเสี�ยงที� ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�อาจมีอยู่ ณ วันสิ'นงวด ความเสี�ยงดังกล่าวเพิ�มขึ' นหากช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่มีระยะเวลายาวขึ'น การพิจารณาว่าจะทาํการตรวจสอบเนื' อหาสาระในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลหรือไม่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี'  
• สภาพแวดล้อมการควบคุมหรือการควบคุมอื�นที�เกี�ยวข้อง 
• ความพร้อมของข้อมูลภายหลังวันที�ตรวจสอบระหว่างกาลที�มีความจําเป็นต่อวิธี             การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
• วัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบเนื'อหาสาระ 
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• ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้ 
• ลักษณะของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี และสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที�เกี�ยวข้อง 
• ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้วิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระหรือการใช้วิธ ี      การตรวจสอบเนื'อหาสาระร่วมกบัการทดสอบการควบคุมที�เหมาะสมเพื�อให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่เพื�อลดความเสี�ยงที�การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�อาจมีอยู่ ณ วันสิ'นงวดจะไม่ถูกตรวจพบ ก57. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี'อาจมีอทิธผิลต่อการพิจารณาว่าจะใช้การตรวจสอบเนื'อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงเวลาตั'งแต่วันที�ตรวจสอบระหว่างกาลถึงวันสิ'นงวดหรือไม่ 
• ยอดคงเหลือ ณ วันสิ'นงวดของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีสามารถที�จะคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ในเรื�องของจํานวน ความมีนัยสาํคัญ     โดยเปรียบเทยีบ และองค์ประกอบ  
• วิธีการสาํหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีดังกล่าวในช่วงระหว่างกาลและการตัดยอดการบันทึกบัญชีที�เหมาะสมของกิจการ         มีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ระบบสารสนเทศที�เกี�ยวกับการรายงานทางการเงินสามารถที�จะให้ข้อมูลเกี�ยวกับยอดคงเหลือ ณ วันสิ'นงวดและรายการในช่วงระยะเวลาที�เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอหรือไม่เพื�อที�จะตรวจสอบ  (ก) รายการหรือการบันทกึที�มีความผิดปกติอย่างมีนัยสาํคัญ (รวมถึงรายการที�เกิดขึ'น ณ วันสิ'นงวด หรือใกล้วันสิ'นงวด)  (ข) สาเหตุของการผันผวนที�มีนัยสาํคัญอื�น หรือการไม่เกิดการผันผวนตามที�ได้คาดการณ์ไว้ และ (ค) การเปลี�ยนแปลงขององค์ประกอบของประเภทของรายการ หรือยอดคงเหลือทางบัญชี  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ตรวจพบในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล (อ้างถึงย่อหน้าที� 23) ก58. เมื�อผู้สอบบัญชีสรุปว่าต้องปรับเปลี�ยนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระที�ได้เคยวางแผนไว้เพื�อครอบคลุมระยะเวลาที�เหลืออยู่ เนื�องจากตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลที� ผู้สอบบัญชีไม่ได้คาดการณ์ไว้            การปรับเปลี�ยนดังกล่าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรือการปฏิบัติวิธีเดียวกับที�เคยปฏิบัติในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาลสาํหรับ ณ วันสิ'นงวด 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 25  TSA 330 

ความเพยีงพอของการแสดงรายการในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที� 24) ก59. การประเมินความเหมาะสมของการแสดงรายการ การเตรียมการและเนื' อหาในงบการเงินรวมถึง การพิจารณาคาํศัพท์ที�ใช้ให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง ระดับของรายละเอยีดที�เปิดเผย การจัดรวมหรือการจัดแยกย่อยของจาํนวนเงิน และเกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดจาํนวนเงิน การประเมินความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 25-27) ก60. การตรวจสอบงบการเงินเป็นกระบวนการที�สะสมและมีการทาํซํ'า เมื�อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีตามแผนงานที�ได้วางไว้ หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี�ยนลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของการตรวจสอบจากที�ได้วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที�มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญจากข้อมูลที�ใช้ในการประเมินความเสี�ยง เช่น  
• จาํนวนของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ผู้สอบบัญชีตรวจพบโดยวิธีการตรวจสอบเนื' อหาสาระอาจเปลี�ยนแปลงดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการประเมินความเสี�ยงและอาจบ่งชี'ถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที�มีนัยสาํคัญ 
• ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงข้อบกพร่องของบันทกึทางบัญชี หรือการบันทกึบัญชีที�ขัดแย้งกบัหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานประกอบ 
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบที�ท ําในขั'นของการสอบทานข้อมูลโดยรวมอาจบ่งชี' ถึง       ความเสี�ยงของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�ไม่พบก่อนหน้านี'  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการประเมินแผนการตรวจสอบใหม่โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี�ยงที�ได้มีการพิจารณาใหม่ทั'งหมดหรือบางส่วนสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ที�เกี�ยวข้อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 อธิบายถึงแนวปฏบัิติเกี�ยวกับการปรับเปลี�ยน การประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชี7 ก61. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสมมติได้ว่า เหตุการณ์การทุจริตหรือข้อผิดพลาดเป็นเหตุการณ์เดียว     ที�เกิดขึ'น ดังนั'นการพิจารณาว่าการตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะมีผลอย่างไรต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�ได้ประเมินไว้จึงเป็นสิ�งสาํคัญในการกาํหนดว่าการประเมินความเสี�ยงยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

                                                 
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที� 31 
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ก62. ปัจจัยดังตัวอย่างต่อไปนี'มีอิทธิผลต่อดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเรื�องหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
• ความมีนัยสาํคัญของโอกาสในการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และโอกาสที�จะมีผลกระทบที�มีสาระสาํคัญต่องบการเงิน ทั'งในแต่ละรายการหรือเมื�อรวมกบัการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื�น ๆ ที�อาจเกดิขึ'น 
• ความมีประสิทธิผลของการตอบสนองของฝ่ายบริหารและความมีประสิทธิผลของการควบคุมเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง 
• ประสบการณ์ที�ได้รับจากการตรวจสอบในงวดก่อนเกี�ยวกับโอกาสของการแสดงข้อมูล        ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในเรื�องที�มีลักษณะคล้ายกนั 
• ผลจากการปฏิบัติวิธีตรวจสอบ รวมถึงวิธีตรวจสอบดังกล่าวทาํให้ทราบถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่ 
• แหล่งของข้อมูลและความเชื�อถือได้ของข้อมูลที�มีอยู่ 
• ความน่าเชื�อถือของหลักฐานการสอบบัญชี 
• ความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมทั'งการควบคุมภายในของกจิการ เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 28) ก63. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกาํหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทาํเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ทั'งนี' ขึ' นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ความพร้อมของข้อมูลที�ได้จากกิจการ และวิธีการตรวจสอบและเทคโนโลยีที�ใช้ในการตรวจสอบ 


