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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 501 - หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณาเพ่ิมเติม

เฉพาะรายการ ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) 

ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 

และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ
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ในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 501 - หลักฐานการสอบบัญชี 
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Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 - หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณา

เพ่ิมเติมเฉพาะรายการ © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 
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and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะรายการ” ควร
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มา 

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500

2
 และมาตรฐานการสอบบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินในเร่ืองที่เกี่ยวกบัสินค้าคงเหลือ คดีความและการฟ้องร้องที่

กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

2 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 
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วตัถุประสงค ์

 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 (ก) ความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือ 

 (ข) ความครบถ้วนของคดีความและการฟ้องร้องที่กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ 

 (ค) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานให้เป็นไปตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอ้กาํหนด 

สินคา้คงเหลือ 

 

4. หากสนิค้าคงเหลือมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือโดย 

(ก) การเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถทาํได้ใน  

ทางปฏบิัติ เพ่ือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

(1)  ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกีารของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทกึและการควบคุม

ผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือของกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4) 

(2)  สงัเกตการณผ์ลการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก5) 

(3)  ตรวจตราสนิค้าคงเหลือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6) และ  

(4)  ทดสอบการตรวจนับ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7-ก8) และ  

(ข) การปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบสาํหรับบันทกึรายการสนิค้าคงเหลือฉบับสดุท้ายของกจิการ

เพ่ือพิจารณาว่าบันทึกดังกล่าวได้แสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับผลการตรวจนับสินค้า

คงเหลือจริงหรือไม่ 

 

5. หากการตรวจนับสนิค้าคงเหลือได้ถูกจัดให้มีขึ้น ณ วันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากวิธีการที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือระหว่างวันที่ตรวจนับกับ

วันที่ในงบการเงินว่าได้มีการบันทกึอย่างเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก11) 

 

6. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือได้เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั 

ผู้สอบบัญชีต้องทาํการตรวจนับหรือสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือบางรายการ     

ในวันที่เป็นทางเลือกอื่น และปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบสาํหรับรายการที่เกดิขึ้นในระหว่างช่วงเวลา

ดังกล่าว 
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7. หากการเข้าสงัเกตการณก์ารตรวจนับสนิค้าคงเหลือไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติวิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอในเร่ืองความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือ หากไม่มีความเป็นไปได้ที่จะ

ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
3
 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก14) 

 

8. หากสนิค้าคงเหลือที่อยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของบุคคลภายนอกน้ันมีสาระสาํคญัต่อ

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ือง

ความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือดังกล่าวโดยการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ  

ทั้งสองวิธดีังต่อไปน้ี 

(ก) ขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับจาํนวนและสภาพของสินค้าคงเหลือที่ได้เกบ็

รักษาไว้แทนกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

(ข) ปฏิบัติการตรวจตราหรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ ์  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16) 
 

คดีความและการฟ้องรอ้ง 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเพ่ือระบุถึงคดีความและการฟ้องร้องที่

กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงอาจทาํให้เพ่ิมความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยรวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

(ก) การสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่นภายในกิจการ (กรณีที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงที่ปรึกษา

กฎหมายภายในของกจิการ 

(ข) การสอบทานรายงานการประชุมที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและเอกสารที่

โต้ตอบระหว่างกจิการกบัที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ และ 

(ค) การสอบทานบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบักฎหมาย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 
 

10. หากผู้สอบบัญชีทาํการประเมินแล้วพบว่ามีการระบุถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญเกี่ยวกบัคดีความหรือการฟ้องร้อง หรือเม่ือวิธกีารตรวจสอบบัญชี

ที่ใช้ช้ีให้เหน็ว่าอาจยังคงมีคดีความหรือการฟ้องร้องที่มีสาระสาํคัญรายการอื่นอกี ผู้สอบบัญชี

ต้องทาํการติดต่อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการเพ่ิมเติมจากวิธีการที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีอื่น ซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องทาํการติดต่อโดยให้ผู้บริหารจัดทาํ

หนังสอืสอบถามและผู้สอบบัญชีเป็นผู้จัดส่งด้วยตนเอง โดยหนังสอืดังกล่าวควรแจ้งให้ที่ปรึกษา

กฎหมายภายนอกของกจิการตอบกลับมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง หากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ 

เน้ือความของกฎหมายทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ

ทาํการติอต่อโดยตรงกับผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก25) 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต”  
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11. หาก 

(ก) ผู้บริหารปฏเิสธที่จะอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีทาํการติดต่อหรือประชุมกบัที่ปรึกษากฎหมาย

ภายนอกของกิจการ หรือ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการปฏเิสธที่จะตอบหนังสือ

สอบถามอย่างเหมาะสมหรือถูกห้ามไม่ให้ตอบหนังสอืสอบถาม และ  

 (ข) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ      

โดยการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่เป็นทางเลือกได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน   

การสอบบัญชี รหัส 705 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอให้ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ตามความเหมาะสม) ให้

หนังสือรับรองว่าผลกระทบของทุกคดีความและการฟ้องร้องเท่าที่ทราบทั้งหมดทั้งที่เกิดขึ้ น

แล้วหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นซ่ึงควรนํามาพิจารณาในขณะจัดทาํงบการเงินได้ถูกเปิดเผย       

ต่อผู้สอบบัญชี และได้มีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

13. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานให้เป็นไปตามแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก26) 

(ก) ทาํความเข้าใจวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการกาํหนดข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก27) 

(1)   ประเมินว่าวิธีการดังกล่าวน่าจะมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ 

(2) ทดสอบการประยุกต์ใช้วิธกีารดังกล่าว (ตามความเหมาะสม) 

(ข) ปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือวิธีการตรวจสอบอื่นที่เหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ ์
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

สินคา้คงเหลือ 

 

การเขา้สงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก)) 

 

ก1. โดยปกติ ผู้บริหารจะกาํหนดวิธกีารตรวจนับสนิค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละคร้ังเพ่ือใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการจัดทาํงบการเงินและเพ่ือให้แน่ใจในความน่าเช่ือถือของระบบสินค้าคงเหลือ

แบบต่อเน่ืองของกจิการ (กรณทีี่เกี่ยวข้อง) 

 

ก2. การเข้าสงัเกตการณก์ารตรวจนับสนิค้าคงเหลือจะเกี่ยวข้องกบั 

• การตรวจตราสินค้าคงเหลือเพ่ือให้แน่ใจในความมีอยู่จริงและประเมินสภาพของสินค้า

คงเหลือ และการทดสอบการตรวจนับ 

• การสังเกตการณ์การปฏิบัติตามแผนการตรวจนับของผู้บริหารและผลการปฏิบัติงาน   

ตามวิธกีารที่ใช้ในการบันทกึและการควบคุมผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ และ 

• การได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีในเร่ืองความน่าเช่ือถอืในวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร 

วิธกีารเหล่าน้ีอาจใช้เป็นวิธกีารทดสอบการควบคุมหรือวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระกไ็ด้ ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี รูปแบบการตรวจสอบที่วางแผนไว้ และ 

วิธกีารเฉพาะเร่ืองที่ได้ดาํเนินการไปแล้ว 

 

ก3. เร่ืองที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ (หรือใน

การออกแบบและการปฏบิัติวิธีการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4-8 ของมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ี) รวมถงึเร่ืองตามตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวกับสินค้า

คงเหลือ 

• ลักษณะของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ 

• มีการกาํหนดวิธกีารตรวจนับสนิค้าคงเหลืออย่างเพียงพอและจัดทาํเป็นแผนการตรวจนับ

สนิค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• ช่วงเวลาของการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

• กจิการมีการดาํรงไว้ซ่ึงระบบสนิค้าคงเหลือแบบต่อเน่ืองหรือไม่ 

• สถานที่จัดเกบ็สนิค้าคงเหลือ รวมถึงความมีสาระสาํคัญของสนิค้าคงเหลือและความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในสถานที่จัดเกบ็สนิค้าคงเหลือ

แต่ละแห่ง เพ่ือใช้ในการตัดสนิใจว่าควรเข้าสงัเกตการณ์ ณ สถานที่จัดเกบ็สนิค้าคงเหลือ

แห่งใดถึงจะเหมาะสม โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
4
 มีการกล่าวถึงการเข้ามามี

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของ

ผู้สอบบัญชีอื่น”  
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ส่วนเกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่นและอาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเข้าสังเกตการณ ์

การตรวจนับสนิค้าคงเหลือหากการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่นดังกล่าวเป็น

เร่ืองเกี่ยวกบัการเข้าสงัเกตการณก์ารตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ สถานที่อื่นอนัห่างไกล 

• ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ โดยมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 620
5
 จะมีการกล่าวถงึการใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกีารของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก) (1)) 

 

ก4. เร่ืองที่เกี่ยวข้องในการประเมินแผนการตรวจนับและวิธกีารของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทกึและ

การควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้มีการรวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ีไว้แล้วหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น 

• การนาํกจิกรรมการควบคุมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เช่น การรวบรวมบันทกึการตรวจนับ

สนิค้าคงเหลือที่ใช้แล้ว การจัดการในส่วนของบันทกึการตรวจนับสนิค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 

วิธกีารตรวจนับ และ วิธกีารตรวจนับซํา้ 

• ความถูกต้องในการกาํหนดระดับขั้นความสาํเรจ็ของงานระหว่างทาํ สนิค้าที่มีการเคล่ือนไหวช้า 

สนิค้าล้าสมัยหรือชาํรุดเสยีหาย และสนิค้าที่เป็นกรรมสทิธิ์ของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น

สนิค้าฝากขาย 

• วิธกีารที่ใช้ในการประมาณจาํนวนสนิค้าคงเหลือ (กรณีที่เกี่ยวข้อง) เช่น อาจมีความจาํเป็น

ที่ต้องใช้การประมาณจาํนวนถ่านหินที่เกบ็ไว้เป็นกอง 

• การควบคุมเร่ืองการเคล่ือนย้ายสินค้าคงเหลือระหว่างพ้ืนที่จัดเกบ็สินค้าและการส่งและ

รับสนิค้าก่อนและหลังวันตัดยอด 

 

สงัเกตการณผ์ลการปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก) (2)) 

 

ก5. การสังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจนับของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น วิธีการที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมเร่ืองการเคล่ือนย้ายสินค้าคงเหลือช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ

ตรวจนับ จะช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัเร่ืองแผนการตรวจนับ

และวิธีการตรวจนับของผู้บริหารว่าได้ถูกออกแบบและนาํไปปฏบิัติอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี 

ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซ่ึงสาํเนาของข้อมูลการตัดยอด เช่น รายละเอยีดการเคล่ือนไหวของสนิค้า

คงเหลือ เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเร่ืองการบันทึกบัญชีสาํหรับ

การเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือดังกล่าวในภายหลัง 

 

 

 

 

                                                 
5
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี”  
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ตรวจตราสนิค้าคงเหลือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก) (3)) 
 

ก6. การตรวจตราสนิค้าคงเหลือระหว่างการเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือจะช่วยให้

ผู้สอบบัญชีมีความแน่ใจในความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ (ไม่รวมถึงการเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือน้ัน) และจะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุถึงสินค้าล้าสมัย ชํารุด

เสยีหาย หรือ อายุของสนิค้าคงเหลือ 
 

ทดสอบการตรวจนับ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก) (4)) 
 

ก7. การทดสอบการตรวจนับ ตัวอย่างเช่น การติดตามรายการที่เลือกจากบันทึกการตรวจนับ

สินค้าคงเหลือของผู้บริหารไปยังสินค้าคงเหลือ และ การติดตามรายการที่เลือกจากสินค้า

คงเหลือไปยังบันทกึการตรวจนับสนิค้าคงเหลือของผู้บริหาร จะให้หลักฐานการสอบบัญชีทั้งที่

เกี่ยวกบัความครบถ้วนและความถูกต้องของบันทกึการตรวจนับสนิค้าคงเหลือดังกล่าว 
 

ก8. นอกจากการบันทึกผลการทดสอบการตรวจนับของผู้สอบบัญชีแล้ว การได้มาซ่ึงสาํเนาของ

บันทกึการตรวจนับสินค้าคงเหลือฉบับสมบูรณ์ของผู้บริหารจะช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติ

วิธีการตรวจสอบในภายหลังเพ่ือพิจารณาว่าบันทึกรายการสินค้าคงเหลือฉบับสุดท้าย       

ของกจิการได้แสดงข้อมูลถูกต้องตรงกบัผลการตรวจนับสนิค้าคงเหลือจริงหรือไม่ 
 

การตรวจนบัสินคา้คงเหลือไดถ้กูจดัข้ึน ณ วนัอืน่ทีไ่ม่ใชว่นัทีใ่นงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 
 

ก9. ในทางปฏิบัติ การตรวจนับสินค้าคงเหลืออาจถูกจัดขึ้น ณ วันใดวันหน่ึงหรือหลายวันที่ไม่ใช่

วันที่ในงบการเงิน ไม่ว่าผู้บริหารจะกาํหนดจาํนวนสินค้าคงเหลือโดยใช้การตรวจนับสินค้า

คงเหลือประจาํปีหรือใช้การดาํรงไว้ซ่ึงระบบสนิค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง และไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ความมีประสทิธิผลของการออกแบบ การนาํไปปฏบิัติจริง และการดาํรงไว้ซ่ึงการควบคุม

เร่ืองการเปล่ียนแปลงในสนิค้าคงเหลือเป็นสิ่งที่ตัดสนิว่าการดาํเนินการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

ณ วันใดวันหน่ึงหรือหลายวันที่ไม่ใช่วันที่ในงบการเงินน้ันเหมาะสมหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330 ได้มีการกาํหนดข้อกาํหนดและให้แนวทางปฏบิัติสาํหรับการตรวจสอบเน้ือหาสาระที่

ได้ปฏบิัติในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล
6
 

 

ก10. ในกรณีที่ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ืองถูกดาํรงไว้ ผู้บริหารอาจปฏิบัติการตรวจนับหรือ
การทดสอบอื่นเพ่ือให้แน่ใจในความน่าเช่ือถือของข้อมูลจาํนวนสินค้าคงเหลือที่ระบุอยู่ใน

บันทกึสนิค้าคงเหลือที่บันทกึบัญชีแบบต่อเน่ืองของกจิการ ในบางกรณี ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี

อาจเป็นผู้ระบุถึงผลแตกต่างระหว่างบันทึกสินค้าคงเหลือที่บันทึกบัญชีแบบต่อเน่ืองกับ 

ปริมาณสนิค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงในมือ ซ่ึงผลแตกต่างดังกล่าวอาจช้ีให้เหน็ว่าการควบคุมเร่ือง

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าคงเหลือน้ันไม่ได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 
 

                                                 
6
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 22-23 
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ก11. เร่ืองที่เกี่ยวข้องซ่ึงควรพิจารณาขณะทาํการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในจาํนวนของสนิค้าคงเหลือระหว่างวันที่ตรวจนับวัน

ใดวันหน่ึงหรือหลายวันกับบันทึกรายการสินค้าคงเหลือฉบับสุดท้ายว่าได้มีการบันทึกอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ โดยรวมถงึ 

• บันทกึสนิค้าคงเหลือที่บันทกึบัญชีแบบต่อเน่ืองได้ถูกปรับปรงุอย่างเหมะสมหรือไม่ 

• ความน่าเช่ือถอืของบันทกึสนิค้าคงเหลือที่บันทกึบัญชีแบบต่อเน่ืองของกจิการ 

• เหตุผลสาํหรับผลต่างที่มีนัยสาํคัญระหว่างข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจนับกบับันทกึ

สนิค้าคงเหลือที่บันทกึบัญชีแบบต่อเน่ือง 

 

การเขา้สงัเกตการณก์ารตรวจนบัสินคา้คงเหลือไม่สามารถทาํไดใ้นทางปฏิบติั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก12. ในบางกรณ ีการเข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลืออาจไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ 

ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัยบางประการ เช่น ลักษณะของสินค้าคงเหลือและสถานที่จัดเกบ็สินค้า

คงเหลือ ตัวอย่างเช่น สินค้าคงเหลือถูกจัดเกบ็อยู่ในสถานที่ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการคุกคาม     

ในความปลอดภัยของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ถ้าเป็นเร่ืองความไม่สะดวกโดยทั่วไปของ

ผู้สอบบัญชีจะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีที่สรุปว่าการเข้า

สงัเกตการณน้ั์นไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ นอกจากน้ี ตามที่อธบิายในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 200
7
 ประเดน็ในเร่ืองความยากลาํบาก ระยะเวลา หรือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นเหตุ

อนัสมควรให้ผู้สอบบัญชีละเว้นวิธกีารตรวจสอบที่ไม่มีวิธกีารตรวจสอบอื่นมาทดแทนได้ หรือ

ยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ให้ความน่าเช่ือถอืในระดับที่น้อยกว่าระดับที่ทาํให้เช่ือถอืได้ 

 

ก13. ในบางกรณี เม่ือการเข้าสังเกตการณ์ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบที่เป็น
ทางเลือก เช่น การตรวจสอบเอกสารรายการขายสนิค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในงวดถัดมา

เฉพาะรายการที่ได้รับหรือซ้ือก่อนการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองความมีอยู่จริงและสภาพของสนิค้าคงเหลือ  

 

ก14. แต่อย่างไรกต็าม อาจมีกรณีที่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่หมาะสม

อย่างเพียงพอในเร่ืองความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือโดยการปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบที่เป็นทางเลือก ซ่ึงในกรณีดังกล่าว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 กาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีทาํการเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีอันเป็นผลมาจากการถูก

จาํกดัขอบเขต
8
 

 

 

                                                 
7
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก48 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้าที่ 13 
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สินคา้คงเหลือทีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูลและการควบคมุของบุคคลภายนอก 

 

การขอคาํยืนยัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ก)) 

 

ก15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505
9
 ได้มีการกาํหนดข้อกาํหนดและให้แนวทางการปฏิบัติ

สาํหรับขั้นตอนการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 

 

วิธกีารตรวจสอบอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ข)) 

 

ก16. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เม่ือได้รับข้อมูลแล้วเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเร่ืองความซ่ือสัตย์และ

ความเที่ยงธรรมของบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ

วิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมเติมจากการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ตัวอย่าง

ของวิธกีารตรวจสอบอื่นจะรวมถงึ 

• การเข้าสังเกตการณ์หรือการจัดการให้ผู้สอบบัญชีอื่นเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสนิค้า

คงเหลือของบุคคลภายนอก (ถ้าสามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ) 

• การได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีอื่นหรือรายงานจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

เกี่ยวกบัความเพียงพอของการควบคุมภายในของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพ่ือให้แน่ใจว่า

สนิค้าคงเหลือได้ถูกตรวจนับอย่างเหมาะสมและมีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ 

• การตรวจตราเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ถูกถืออยู่โดยบุคคลภายนอก 

ตัวอย่างเช่น ใบรับสนิค้าของคลังสนิค้า 

• การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกในกรณีที่สินค้าคงเหลือได้ถูกนําไปวางไว้เป็น

หลักประกนั 

 

คดีความและการฟ้องรอ้ง 

 

ความครบถว้นของคดีความและการฟ้องรอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก17. คดีความและการฟ้องร้องที่กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อ
งบการเงิน ดังน้ัน รายการดังกล่าวอาจจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือบันทกึบัญชีในงบการเงิน 

 

ก18. นอกเหนือจากวิธีการที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9 ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องร่วม

ปฏิบัติด้วย เช่น การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึง

ของการได้มาซ่ึงความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้

ตระหนักถงึคดีความและการฟ้องร้องที่กจิการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก” 
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ก19. หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการระบุถึงคดีความและการฟ้องร้องซ่ึง
อาจก่อให้เกดิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญน้ัน อาจให้

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีความและการฟ้องร้อง 

เช่น การตีราคา หรือ การวัดมูลค่า มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
10

 ได้มีการกาํหนด

ข้อกาํหนดและให้แนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเร่ืองคดีความและ

การฟ้องร้องที่จําเป็นต้องมีการประมาณการทางบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน        

งบการเงิน 

 

การสอบทานบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบักฎหมาย (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9 (ค)) 

 

ก20. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตรวจสอบเอกสาร
ต้นฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหน้ีสาํหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบักฎหมาย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การสอบทานบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบักฎหมายของผู้สอบบัญชี 

 

การติดต่อไปยงัทีป่รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10-11) 

 

ก21. การติดต่อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการจะช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มา
ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้อง

ที่มีสาระสาํคัญที่อาจเกิดขึ้ นแล้วหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงินของ

ผู้บริหาร รวมถงึค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

 

ก22. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจทาํการติดต่อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ
โดยผ่านหนังสือสอบถามในเร่ืองทั่วไป และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จากการติดต่อดังกล่าว 

หนังสือสอบถามในเร่ืองทั่วไปควรร้องขอให้ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการแจ้งเร่ือง 

คดีความและการฟ้องร้องใดก็ตามที่ที่ปรึกษาได้รับทราบให้แก่ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้ง        

การประเมินผลของคดีความและการฟ้องร้อง และประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึง

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก23. หากพิจารณาแล้วพบว่าอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ   
จะตอบหนังสือสอบถามในเร่ืองทั่วไปอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น มีเน้ือความทางวิชาชีพซ่ึง

ห้ามที่ปรึกษากฎหมายภายนอกตอบหนังสือสอบถามดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจทาํการติดต่อ

โดยตรงโดยผ่านหนังสือสอบถามในเร่ืองใดโดยเฉพาะ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จาก  

การติดต่อดังกล่าว หนังสอืสอบถามในเร่ืองใดโดยเฉพาะควรประกอบไปด้วย 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกบั

มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 14 TSA 501 

(ก)  รายการของคดีความและการฟ้องร้อง 

(ข)  การประเมินของผู้บริหารสาํหรับผลของแต่ละคดีความและการฟ้องร้องตามที่ได้ระบุไว้ 

และการประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณี

ที่สามารถประเมินได้) และ 

(ค)  การร้องขอให้ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการยืนยันถึงความสมเหตุสมผลของ

การประเมินของผู้บริหาร และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้สอบบัญชีหากที่ปรึกษากฎหมาย

ภายนอกของกจิการพิจารณารายการของคดีความและการฟ้องร้องดังกล่าวแล้วพบว่า

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

 

ก24. ในบางสถานการณ ์ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาแล้วพบว่ามีความจาํเป็นที่ต้องประชุมกบัที่ปรึกษา

กฎหมายภายนอกของกิจการเพ่ือหารือถึงผลที่น่าจะเป็นของคดีความหรือการฟ้องร้อง 

ตัวอย่างสถานการณท์ี่อาจเกดิกรณดีังกล่าว เช่น 

• ผู้สอบบัญชีประเมินว่าเหตุการณน้ั์นเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

• เหตุการณน้ั์นมีความซับซ้อน 

• มีข้อโต้แย้งระหว่างผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ 

โดยปกติ การประชุมดังกล่าวจาํเป็นต้องขออนุญาตจากผู้บริหารและต้องมีตัวแทนของผู้บริหาร

เข้าร่วมประชุมด้วย 

 

ก25. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
11

 กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีถูกกาํหนดไม่ให้ลงวันที่ในรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่

ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ดังน้ัน หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับสถานะของคดีความและการฟ้องร้องจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจได้มา

โดยการสอบถามผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายภายในของกิจการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการจัดการในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องได้รับข้อมูลล่าสดุจากที่

ปรึกษากฎหมายภายนอกของกจิการ 

 

ขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก26. กิจการอาจถูกกาํหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานใน 

งบการเงิน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ส่วนความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

น้ันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินในภาพรวม ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ถูกกาํหนดให้ต้องใช้

วิธีการตรวจสอบที่จาํเป็นต่อการแสดงความเหน็ต่อข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่

แยกแสดงออกมาต่างหาก 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 41 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 15 TSA 501 

ความเขา้ใจในวธีิการทีผู่บ้ริหารใช ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ก)) 

 

ก27. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างของเร่ืองที่อาจเกี่ยวข้องกบัการทาํความเข้าใจในวิธกีารที่ผู้บริหาร
ใช้ในการกาํหนดข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ซ่ึงวิธกีารดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปิดเผย

ข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ได้แก่ 

• การขาย การโอน และการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน และการตัดบัญชีรายการระหว่าง

ส่วนงาน 

• การเปรียบเทียบกับงบประมาณและผลที่คาดการณ์ไว้อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ผลกาํไร

จากการดาํเนินงานคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

• การจัดสรรสนิทรัพย์และต้นทุนระหว่างส่วนงาน 

• ความสมํ่าเสมอกับงวดก่อน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่

สมํ่าเสมอกบังวดก่อน 

 


